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I. Обекти на мониторинга 

Тип: Arthropoda (Членестоноги) 

Клас: Insecta (Насекоми) 

Разред: Hymenoptera (Ципокрили) 

Семейство: Formicidae (Мравки) 

 

Formica (Formica) lugubris 

Космата горска мравка 

Formica (Formica) polyctena 

Малка горска мравка 

Formica (Formica) pratensis 

Ливадна мравка 

Formica (Formica) rufa 

Червена горска мравка 
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II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Formica (Formica) lugubris:  

България (Agosti, Collingwood 1987, Lapeva-Gjonova et al. 2010); Източна Дунавска равнина: с. Стожер (Отто и др. 1962), 

Разград, Русе, Добрич (Ронхети, Пенев 1966), Суворово (Керемедчиев и др. 1972); Предбалкан (Wesselinoff 1973); Източен 

Предбалкан: Търговище (Ронхети, Пенев 1966); Стара планина: (Бобев 1972, Wesselinoff 1973, Atanassov 1974, Вътов, Бобев 

1976); Западна Стара планина: под вр. Ком, върхове Тодорини кукли (Атанасов, Длусский 1992); Централна Стара 

планина: Резерват Боатин (под вр. Тетевенска баба), Резерват Царичина (под Вр. Вежен), х. Дерменка (Троянски Балкан) 

(Atanassov 1983); вр. Вежен (Атанасов, Длусский 1992); Троянски проход, х. Равнец (План за управление на НП Централен 

Балкан); Източна Стара планина: Проход Твърдица, м. Карандила, под Вр. Чумерна, с. Разбойна (Атанасов, Длусский 1992); 

Вискяр планина, Люлин планина, Верила планина (Wesselinoff 1973); Витоша (Отто и др. 1962, Wesselinoff 1967, 1973, 

Керемедчиев и др. 1972, Atanassov 1974): Черни връх (Atanassov 1974); вр. Марчевски острец, вр. Селимица, вр. Купена, вр. 

Самара (Седлото) (Wesselinoff 1967, Атанасов, Длусский 1992); Плана (Wesselinoff 1973): Астрономическа обсерватория (между 

с. Плана и с. Долни Окол) (Vagalinski, Lapeva-Gjonova 2012); Средна Гора (Бобев 1972, Вътов, Бобев 1976): Копривщица 

(Vesselinov 1981); Сакар (Атанасов, Длусский 1992); Осогово-Беласица (Вътов, Бобев 1976); Беласица, Славянка 

(Atanassov 1974, Атанасов, Длусский 1992), Славянка: Резерват Алиботуш (Atanassov 1974); Крупник-Сандански-Петрич: 

Сандански (Гатева 1975); Рила (Бобев 1972, Wesselinoff 1973, 1979, Atanassov 1974, Вътов, Бобев 1976, Vesselinov 1981): 

Северазападна, Цетрална и Източна Рила (План за управление на НП Рила), под вр. Ибър, Боровец (Отто и др. 1962, Атанасов, 

Длусский 1992); резерват Парангалица (Веселинов 1968, Wesselinoff 1973), Семково (Wesselinoff 1973), Рилски манастир (Гатева 

1975), резерват Ибър (Atanassov 1983), Пирин (Бобев 1972, Wesselinoff 1973, 1979, Atanassov 1974, Вътов, Бобев 1976, 

Vesselinov 1981, Атанасов, Длусский 1992, Seifert 1996): Банско (Отто и др. 1962), Кременски езера (Wesselinoff 1973), резерват 

Баюви дупки (Atanassov 1983); Родопи (Бобев 1972, 1973, Wesselinoff 1973, 1979, Atanassov 1974, Гатева 1974, 1975, 1978, 

Вътов, Бобев 1976, Vesselinov 1981, Seifert 1996); Западни Родопи: ДГС Чехльово (до Велинград) (Отто и др. 1962, 

Керемедчиев и др. 1972, Wesselinoff 1973, Веселинов 1974, Атанасов, Длусский 1992), с. Хвойна. (Отто и др. 1962, Атанасов, 

Длусский 1992), Юндола, Вищерица, Широка Лъка (Отто и др. 1962), Биосферен резерват Мантарица-Петлите-Кайнаците (под 

вр. Сютка) (Atanassov 1983), вр. Снежанка (Гатева 1974, Атанасов, Длусский 1992), м. Тереклийца над Смолянски езера (Гатева 

1974), Ешекулак, вр. Сютка, под вр. Каратепе, вр. Перелик (Атанасов, Длусский 1992); Източни Родопи: (Вътов, Бобев 1976); 

Северно Черноморие: Варна, Балчик (Ронхети, Пенев 1966). 
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Formica (Formica) polyctena 

В България е рядък вид, съобщаван от: Seifert (2008), Lapeva-Gjonova et al. (2010); Дунавска равнина: м. Дачи усои, м. Дълга 

поляна (Wesselinoff 1973); Източна Стара планина: вр. Българка, вр. Ветрила, Жеравна (Wesselinoff 1973); Голо Бърдо: 

около Радомир (Атанасов, Длусский 1992); Рила: вр. Мальовица, югозападно от с. Говедарци (Атанасов, Длусский 1992); 

Рилецки и Мусаленски била (План за управление на НП Рила); Пирин: м. Мочарата (Wesselinoff 1973). 

 

Formica (Formica) pratensis 

= Formica nigricans Bondroit, 1912 

= Formica cordieri Bondroit, 1917 

България [Emery 1914, Agosti, Collingwood 1987 (като F. pratensis и F. nigricans), Атанасов, Длусский 1992, Csõsz, Markó 2005, 

Lapeva-Gjonova et al. 2010]; Дунавска равнина [Бобев 1972 (като F. nigricans), Wesselinoff 1973 (като F. nigricans), 1979, Вътов, 

Бобев 1976, Vesselinov 1981]; Източна Дунавска равнина: между Балчик и Добрич [Отто и др. 1962 (като F. nigricans)], 

Шумен (Гатева 1975); Предбалкан [Wesselinoff 1973 (като F. nigricans)]; Централен Предбалкан: Ловеч (Гатева 1975); 

Стара планина [Бобев 1972 (като F. nigricans), Wesselinoff 1973 (като F. nigricans), 1979, Вътов, Бобев 1976, Vesselinov 1981]; 

Западна Стара планина: с. Згориград (Враца), с. Батуиля (Атанасов 1936), вр. Мургаш [Wesselinoff 1973 (като F. nigricans)]; 

Централна Стара планина: резерват Боатин (под вр. Тетевенска баба) (Atanassov 1983), резерват Козя стена и Беклемето 

(План за управление на НП Централен Балкан); Източна Стара планина [Бобев 1972 (като F. nigricans), Вътов, Бобев 1976, 

Vesselinov 1981, Wesselinoff 1979]; Верила планина [Wesselinoff 1967, 1973 (като F. nigricans)]; Вискяр планина [Wesselinoff 

1973 (като F. nigricans)]; Земенски пролом: Земенско (Чокльово) блато (Атанасов 1936); Софийско поле: София (Forel 1892, 

Гатева 1975, Antonova 2005, Antonova, Penev 2006, 2008), покрайнините на София (Antonova, Penev 2006); Люлин планина 

(Атанасов 1936, Wesselinoff 1967, 1973 (като F. nigricans)]; Витоша [(Атанасов 1936, 1952, Wesselinoff 1967, 1973 (като F. 

nigricans)]: с. Бистрица (Lapeva-Gjonova 2004b); Плана [Wesselinoff 1967, 1973 (като F. nigricans)], вр. Циганка (с. Пасарел), м. 

Буков дол (с. Пасарел), с. Плана., с. Пасарел, вр. Манастирище (с. Плана.), Астрономическа обсерватория (между с. Плана. и с. 

Долни Окол), вр. Мечитски камък (с. Плана) (Vagalinski, Lapeva-Gjonova 2012); Подбалкан: Розова долина (Атанасов и др. 

1955); Средна Гора [Бобев 1972 (като F. nigricans), 1973, Вътов, Бобев 1976, Vesselinov 1981, Wesselinoff 1979]; Сърнена 

Средна Гора: Стара Загора (Гатева 1975); Лозенска планина [Wesselinoff 1967 (като F. nigricans), Василев, Евтимов 1973): 

северно от с. Пасарел (Antonova, Penev 2008); Сакар-Тунджа: по поречието на р. Тунджа [Wesselinoff 1973 (като F. nigricans)]; 

Странджа [Бобев 1972 (като F. nigricans), Вътов, Бобев 1976, Wesselinoff 1979, Vesselinov 1981]; Осогово-Беласица 

[Wesselinoff 1973 (като F. nigricans), Вътов, Бобев 1976]; Осоговска планина: Хисарлъка (Атанасов 1936); Беласица (Атанасов 
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1964); Крупник-Сандански-Петрич: Петрич (Атанасов 1964), Сандански (Гатева 1975); Рила [Forel 1892, Отто и др. 1962 

(като F. nigricans), Бобев 1972, Wesselinoff 1973 (като F. nigricans)]: резерват Ибър (Atanassov 1983), Мусаленско и Равнишко 

било (План за управление на НП Рила); Пирин [Отто и др. 1962 (като F. nigricans), Бобев 1972 (като F. nigricans), Wesselinoff 

1973 (като F. nigricans), Гатева 1975]; Долината на р. Места: Якоруда (Гатева 1975); Родопи [Отто и др. 1962 (като F. 

nigricans), Wesselinoff 1973 (като F. nigricans), Гатева 1978, Atanassov 1983]; Западни Родопи [Бобев 1972 (като F. nigricans)]: 

Батак, Пещера, Широка Лъка [Бобев 1973 (като F. nigricans)], Чепеларе, яз. Голям Беглик (Гатева 1975), Доспат (Lapeva-Gjonova 

2011); Източни Родопи [Бобев 1972 (като F. nigricans), Вътов, Бобев 1976]: с. Сеноклас (Маджарово) (Lapeva-Gjonova 2004a); 

Северно Черноморие: Варна [Отто и др. 1962 (като F. nigricans), Ронхети, Пенев 1966 (като Formica cordieri и F. nigricans), 

Гатева 1975], Балчик (Ронхети, Пенев 1966); Южно Черноморие: Бургас (Forel 1892). 

 

Formica (Formica) rufa 

България (Agosti, Collingwood 1987, Lapeva-Gjonova et al. 2010); Дунавска равнина (Бобев 1972, Wesselinoff 1973, 1979, Вътов, 

Бобев 1976, Vesselinov 1981); Източна Дунавска равнина: Разград, Русе, Добрич (Ронхети, Пенев 1966); Предбалкан 

(Wesselinoff 1973); Централен Предбалкан: с. Дерманци (Луковит) (Атанасов 1934, 1936), с. Ъглен (Луковит) (Атанасов 1934); 

Източен Предбалкан: Търговище (Ронхети, Пенев 1966); Стара планина (Бобев 1972, Wesselinoff 1973, 1979, Atanassov 1974, 

Вътов, Бобев 1976, Vesselinov 1981, Атанасов, Длусский 1992); Западна Стара планина: вр. Соколец, с. Миланово, с. 

Згориград (Враца) (Атанасов 1934); Централна Стара планина: долината на р. Костиня, вр. Ботев (х. Рай) (Атанасов 1936), 

резерват Боатин (под вр. Тетевенска баба), резерват Царичина (под вр. Вежен), х. Дерменка (Троянски Балкан) (Atanassov 

1983), х. Паскал, р. Заводна, седловина Карчов преслап, Троянски проход, х. Равнец, изворите на р. Тунджа (План за 

управление на НП Централен Балкан); Източна Стара планина (Бобев 1972, Вътов, Бобев 1976, Vesselinov 1981, Wesselinoff 

1979): с. Бяла (Сливен) (Атанасов 1936); Вискяр планина (Wesselinoff 1973); Верила планина (Wesselinoff 1973); Земенски 

пролом: Земенско (Чокльово) блато (Атанасов 1936); Софийско поле: София (Lapeva-Gjonovа, Atanasova 2004, Antonova, 

Penev 2006); до с. Владая (Antonova, Penev 2008); Люлин планина (Атанасов 1934, Wesselinoff 1973); Витоша (Атанасов 1934, 

1936, 1952, Atanassov 1974, 1979, Wesselinoff 1967, 1973): Княжево (Атанасов 1934), Драгалевци (Атанасов 1936); Плана: с. 

Плана., вр. Циганка (с. Пасарел), с. Алино (Wesselinoff 1967, 1973, Vagalinski, Lapeva-Gjonova 2012); Средна Гора (Бобев 1972, 

Wesselinoff 1973, 1979, Вътов, Бобев 1976, Vesselinov 1981); Ихтиманска Средна Гора.: вр. Бенковски (Атанасов 1934); 

Лозенска планина (Wesselinoff 1967, Василев, Евтимов 1973, Lapeva-Gjonova 2004b); Сакар-Тунджа: по поречието на р. 

Тунджа (Wesselinoff 1973); Странджа (Бобев 1972, Вътов, Бобев 1976, Wesselinoff 1979, Vesselinov 1981); Осогово-Беласица 

(Wesselinoff 1973, Вътов, Бобев 1976); Беласица (Атанасов 1964, Atanassov 1974, Веселинов 1974, Lapeva-Gjonova 2004b); 

Крупник-Сандански-Петрич: по поречието на р. Луда Мара - Петрич (Атанасов 1964), Сандански (Гатева 1975); Рила-
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Пирин (Бобев 1972, Вътов, Бобев 1976); Рила (Wesselinoff 1973, 1979, Atanassov 1974, Vesselinov 1981, Атанасов, Длусский 

1992): Северазападна, Цетрална и Източна Рила (План за управление на НП Рила), по поречието на р. Рила (Forel 1892), 

Боровец (Атанасов 1934), резерват Парангалица (Веселинов 1968), с. Говедарци, Боровец, Радуил, Костенец (Отто и др. 1962), 

резерват Ибър (Atanassov 1983), Паничище (Lapeva-Gjonova 2004b); Пирин (Vesselinov 1981, Wesselinoff 1973, 1979): Разлог, 

Банско, Добринище, Гоце Делчев (Отто и др. 1962); Славянка (Atanassov 1974); Родопи (Wesselinoff 1973, Гатева 1978, 

Atanassov 1983, Атанасов, Длусский 1992); Западни Родопи (Бобев 1972, 1973, Atanassov 1974): с. Селище, Вищерица, 

Елешница (Отто и др. 1962), Юндола (Отто и др. 1962, Бечев, Стоянова  2004), Чепеларе, яз. Голям Беглик, Смолян (Гатева 

1975), х. Здравец, летовище Бяла Черква, х. Равнища, Скалните Мостове, х. Върховръх (Бечев, Стоянова  2004), Ракитово, Батак, 

Пещера (Lapeva-Gjonova 2011); Източни Родопи (Бобев 1972, Вътов, Бобев 1976); Северно Черноморие: Варна, Балчик 

(Ронхети, Пенев 1966). 

2. Биологични и 

екологични 

особености  

Formica (Formica) lugubris  

Морфология на работничките (Атанасов, Длусский 1992): Дължина на тялото 6,5-9,0 мм; Клипеусът с кил; Дръжките на антените 

слабо извити; Пронотумът и проподеумът в профил равномерно изпъкнали; Петиолусът в профил клиновиден, в анфас широк с 

изпъкнали страни, отгоре равен, рядко с леко вдлъбване; Окраска на тялото: бледо ръждивочервена; Челото, темето и очите – 

черни; Бузите – лъскаво червени, мандибули и клипеус – червени; Клипеусът често с тъмно петно по средата; Пигментното 

петно на пронотума без очертани граници, но забележимо; Петиолус – червен; Коремчето – черно-кафяво.  

Видът може да се обърка с Formica pratensis. Отличителен белег:  Пигментното петно на пронотума без очертани граници, но 

забележимо. 

Основна храна: медена роса от листни въшки; лови дребни безгръбначни – твърдокрили, правокрили, ларви, листни оси, като се 

катери по високи дървета. 

 

Formica (Formica) polyctena  

Морфология на работничките (Атанасов, Длусский 1992): Дължина на тялото 4,5-7,2 мм; Главата и тораксът светло- или 

тъмночервени, бляскави; Чело, теме и дръжки на антени – тъмнокафяви до черно-кафяви; Камшик и мандибули – кафяви до 

червено-кафяви; Всеки от сегментите на гърдите отгоре с по-малко от 6 стърчащи космици; Отдолу главата без или с малко 

къси стърчащи космици, по-къси от тези на върха на гърдите; Пронотум често с малко, черно-кафяво петно, недостигащо задния 

му ръб; Мезонотум с малко петно; Коремчето – кафяво с редки жълтеникави космици; Петиолус – червеникав с единични 

космици по горната му страна. 
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Видът може да се обърка с Formica rufa. Отличителен белег: Всеки от сегментите на гърдите отгоре с по-малко от 6 стърчащи 

космици; Вентрално главата без или с малко къси стърчащи космици. 

Основна храна: медена роса от листни въшки; лови дребни безгръбначни. 

 

Formica (Formica) pratensis  

Морфология на работничките (Атанасов, Длусский 1992): Дължина на тялото 4,0-9,0 мм; Глава, торакс, петиолус – наситено 

кафяво-червеникави; Чело, теме, тил, петно на пронотума, мезонотум, връх на петиолуса, антени, крака и коремче – тъмни или 

черно-кестеняви до черни; Пигментното петно на пронотума с рязко очертани граници; Мандибули – червено-кафяви; Тялото с 

гъсти прилежащи и рядко дълги стърчащи жълтеникави косми. 

Видът може да се обърка с Formica lugubris. Отличителен белег: Пигментното петно на пронотума с рязко очертани граници. 

 

Основна храна: медена роса от листни въшки; лови дребни безгръбначни. 

 

Formica (Formica) rufa  

Морфология на работничките (Атанасов, Длусский 1992): Дължина на тялото 4,0-9,0 мм; Клипеусът с ясно очертан кил, 

неизрязан; Петиолусът в профил клиновиден, отпред изпъкнал, отзад – прав, в анфас - широк; Главата и тораксът светло- или 

тъмнокеремидено-червени; Чело, теме и дръжки на антени – тъмнокафяви до черно-кафяви; Камшик и мандибули – кафяви до 

червено-кафяви; Пронотум често с малко, черно-кафяво петно, недостигащо промезоноталния шев; Петиолус – червен, 

понякога с тесен, тъмен ръб; Коремче – червеникаво-кафяво, понякога с червена основа; Тяло – матово; Всеки от сегментите на 

гърдите отгоре с повече от 6 стърчащи космици; Отдолу главата с няколко чифта стърчащи космици, равни по дължина с тези 

от върха на гърдите; Челна площадка – гланцирана; Предният край на клипеуса, мандибулите, коремчето, коксите и тибиите със 

стърчащи космици. 

Видът може да се обърка с Formica polyctena. Отличителен белег: Всеки от сегментите на гърдите отгоре с повече от 6 стърчащи 

космици; Вентрално главата с няколко чифта стърчащи космици, равни по дължина с тези от върха на гърдите. 

 

Основна храна: медена роса от листни въшки; семена; лови дребни безгръбначни. 
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3. Характерни 

местообитания 

Formica (Formica) lugubris 

Характерни местообитания (Атанасов, Длусский 1992): редки букови гори, чисти и смесени иглолистни гори от смърч, ела, бял 

бор. Среща се често в млади иглолистни асоциации от хвойна, в горната граница на дъба, в терени с буйна тревиста 

растителност.  

Надморска височина: 900 – 2300 м. 

Гнезди на поляни, окрайнините на горите, върху камъни, до потоци, крайпътни биотопи. Изгражда куполовидни гнезда от сухи 

клончета, иглички, листа от боровинки, треви, плодчета, пясък, пръст и др. Най-често размерите на гнездата са 1,10 м ширина и 

0,6 м височина, но достигат и 4,25 м ширина и 1,84 м височина. Образува колонии от 5 до 12 дъщерни гнезда. 

 

Formica (Formica) polyctena 

Характерни местообитания (Атанасов, Длусский 1992): Различни по възраст и състав смесени, широколистни и смърчови гори до 

1200 м н.в. Плътността на популациите е най-голяма в гори на средна възраст, в които подлесът не е гъст и има достатъчно 

слънчева радиация.  

Надморска височина: до 1200 м. В Плана за упраление на НП Рила видът е даден за Рилецки и Мусаленски била, като не е 

посочена надморската височина, вероятно около и над 2000 м. 

Гнезди на открити, сухи, слънчеви поляни, ливади в млади иглолистни насаждения, окрайнини на гори, крайпътни биотопи. 

Изгражда куполовидни гнезда от дребни растителни остатъци. Образува колонии от 5-6 дъщерни гнезда. 

 

Formica (Formica) pratensis 

Характерни местообитания (Атанасов, Длусский 1992): Сухи, слънчеви горски окрайнини, млади насаждения, горски сечища, 

ливади, поляни, храсталаци, синури, крайпътни биотопи, обработваема земя. 

Надморска височина: до 1800 м. 

Гнезди в сухи почви и отбягва сенчести и влажни места. Куполът е плосък с много отвори по повърхността и широк вал в 

основата, достигащ 3 м диаметър. Гнездата са с висок купол, когато са разположени под дървета, достигащ до 0,8 м. Характерно 

за вида е, че куполът е изграден от едри растителни остатъци, които са слепени с пясък. Образува колонии с добре видими 

пътеки между гнездата. 
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Formica (Formica) rufa 

Характерни местообитания (Атанасов, Длусский 1992): Смесени, високи дъбови, букови и иглолистни гори (предимно млади). 

Надморска височина: до 2000 м. Оптимална надморска височина: 600 – 1600 м. 

Гнезди на слънчеви ливади, горски поляни, в буйна тревиста растителност, в окрайнини на гори и крайпътни биотопи. Куполите 

са от растителни остатъци (сухи треви, иглички, плодчета), пръст. Достигат размери до 3,6 м ширина и 1,20 м височина. 

4. Природозащитна 

значимост 

Formica (Formica) lugubris: категория Lower Risk/near threatened (IUCN 2013); CORINE biotopes checklist – анекс 4. 

Formica (Formica) polyctena: категория Lower Risk/ near threatened (IUCN 2013); CORINE biotopes checklist- анекс 4. 

Formica (Formica) pratensis: категория Lower Risk/ near threatened (IUCN 2013); CORINE biotopes checklist – анекс 4. 

Formica (Formica) rufa: категория Lower Risk/ near threatened (IUCN 2013); Защитен (Закон за биологичното разнообразие 

2002): Приложения 2 и 3); CORINE biotopes checklist – анекс 4. 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

При четирите вида мравки се залагат пробни трансекти в предварително избрани пригодни хомогенни биотопи. За хомогенен 

биотоп се приема непрекъснат полигон от потенциалното местообитание на вида, попадащ в една територия за мониторинг, 

характеризиращ се със сходни условия на средата. Те се определят в зависимост от екологичните предпочитания на всеки вид, 

като при червените горски мравки те са доста сходни. 

Оптималните условия, общи и за 4-те вида, са: надморска височина 500-2000 м; иглолистни, смесени и широколистни гори с 

разреденост от 30 до 80% и техните екотони; млади и средни на възраст (както и разредени) стари гори; склонове с изложение 

S, SW, SE; наклон до 30°; наличие на просеки, горски поляни, сечища. 

Пробните трансекти могат да се използват като стационарни за бъдещи мониторингови проучвания. 

Броят на GPS-точките зависи от броя на намерените гнезда. При един трансект се взимат в началото и в края по 1 точка и на 

всяко намерено гнездо вътре в трансекта по 1 точка. Във всяка избрана територия за мониторинг се правят минимум 8 пробни 

трансекта от по 250 м, т.е. обхождат се общо 2 км. 
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Работа на терен: 

- Броят се видимите гнезда в пробни трансекти с дължина 250 м и ширина 5 м в рамките на един хомогенен биотоп, чрез 

обхождане (Borkin et al. 2012). За всеки трансект се попълва един формуляр.  

- На всяко гнездо се взимат GPS-координатите и се номерира индивидуално (номерът съвпада с GPS-координата на гнездото). 

При следващите наблюдения на същите пробни трансекти се нанасят новите гнезда, следят се параметрите на вече 

номерираните и се отбелязват отмрелите. 

- Всяко гнездо се фотографира с цифров фотоапарат с част от обкръжаващата го растителност. Прави се снимка и на биотопа 

минимум до 30 м радиус (Cherix et al. 2007). 

- Измерват се параметрите на гнездата: диаметър на основата (Hughes, Broome 2007) и височина (Cherix 1977). 

- Броят се гнездата с активни екземпляри, както и тези, които видимо са изоставени (Hughes, Broome 2007).  

- Наблюдава се изолирано ли е гнездото или има формиран клъстер от гнезда (Hughes, Broome 2007).  

- От всяко гнездо се взимат по около 10 екземпляра за определяне на вида (Bestelmeyer et al. 2000). Екземплярите от всяко 

гнездо се събират в отделни епруветки (Bestelmeyer et al. 2000). При срещане на смесени колонии, отделните видове се 

събират в една и съща епруветка. Епруветките се пълнят предварително с 95%-ов етанол (King, Porter 2004). Според 

проучването на последните автори това е оптималната концентрация както за по-нататъшно монтиране на мравките, така и 

за ДНК-анализи (за установяване на вида при необходимост). 

- Установява се видът на екземплярите, при възможност на терен с лупа с минимално увеличение 20х. Окончателното 

установяване на видовата принадлежност става в лаборатория под бинокуляр по определителни таблици. 

 

Пробите на дадено място се взимат еднократно в рамките на една година (Sobrinho et al. 2003) през светлата част на 

денонощието.  

Метеорологичните условия, при които НЕ е препоръчително да се провежда мониторинг на червени горски мравки, са: 

снеговалеж, наличие на снежна покривка, проливен дъжд, мъгла, средни денонощни температури на въздуха под 10°С. 

 

Предложената методика за мониторинг е базирана на мониторингови практики в други страни (Cherix 1977, Cherix et al. 2007р 

Хохлов 2005, Hughes, Broome 2007, Borkin et al. 2012). 

6. Други данни  
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III. Параметри на наблюдение 

1. Брой гнезда 

Мерна единица Брой гнезда в рамките на 1 пробен трансект 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Броят се всички гнезда, влизащи в обсега на трансекта, включително и частично разположените в него. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Пропускане на част от малките гнезда 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Трудна проходимост на терена; Трудна видимост поради гъст подлес. 

2. Параметри на гнездата: 

1. Диаметър на мравуняка; 

2. Височина на мравуняка; 

3. Активно/празно; 

4. Вид мравки; 

5. Наличие на клъстер. 

Мерна единица 1. Диаметър на мравуняка – м (данните се записват с точност до 5 см, но в анализите се диференцират на три 

класа: малки – под 50 см; средни – от 50 до 150 см; големи – над 150 см);  

2. Височина на мравуняка – м; При гнездо, разположено на терен с наклон над 20  ۫ , се взима средната височина. 

3. Активно/празно – не е приложимо (посочва се акт./пр.); 

4. Вид мравки – не е приложимо (посочва се латинско наименование); 

5. Наличие на клъстер – не е приложимо (посочва се да/не). 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

1. Диаметър на мравуняка – с метър/рулетка; 

2. Височина на мравуняка – с метър/рулетка; 

3. Активно/празно – експертно мнение след внимателно разравяне с подходяща пръчка, като се открива част от 

повърхностния слой на гнездото; 

4. Вид мравки – с лупа с минимално увеличение 20х; Окончателното определяне на видовата принадлежност се 

извършва в лабораторни условия под бинокуляр по определителни таблици. 
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5. Наличие на клъстер – експертно мнение. Наблюдават се гнезда в непосредствена близост, проследява се дали 

поведението е агресивно на внесени от друго гнездо работнички. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Диаметър на мравуняка – неточно отчитане; 

2. Височина на мравуняка - неточно отчитане; 

3. Активно/празно – неточно определяне; 

4. Вид мравки – неточно определяне;  

5. Наличие на клъстер – неточно определяне. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

1. Диаметър на мравуняка – неточно отчитане поради обрастване с растителност; Грешка  ±5 см; 

2. Височина на мравуняка - неточно отчитане поради обрастване с растителност; Грешка  ±5 см; 

3. Активно/празно – неточно определяне поради невъзможност за разравяне в дълбочина. Грешката може да се 

дължи на късно отчитане през есенния сезон (след септември), когато мравките се преместват в зимни гнезда в 

дълбочина; 

4. Вид мравки – неточно определяне; Грешка – голяма. Поради големия риск за грешка при определяне на 

видовата принадлежност на терен, окончателното детерминиране става в лаборатория под бинокуляр; 

Таксономията на част от видовете червени горски мравки е неясна. Например Formica lugubris и F. paralugubris 

се идентифицират чрез генетични анализи (Bernasconi et al. 2010). Наблюдава се хибридизация в някои 

популации (Seifert et al. 2010, Bernasconi et al. 2011). 

5. Наличие на клъстер – неточно определяне поради неяснота дали околните гнезда са свързани с основното. 

Грешка – средна. 

3. Надморска височина 

Мерна единица Метри 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Чрез GPS 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

1. Неточност на уреда при отчитане; 

2. Липса на сигнал от сателитите в гъсти гори или дерета. 
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Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

1. Автоматична малка грешка при отчитане в зависимост от атмосферното налягане. 

2. При липса на сигнал от сателитите се търси възможно най-близка точка с обхват. 

4. Изложение на склона 

Мерна единица Не е приложимо (посочва се N, NW, WE, E, SE, S, SW, W) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Чрез компас 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Няма 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Няма 

5. Наклон на терена 

Мерна единица Градуси 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Окомерно на 4 класа (по Cherix et al. 2007): 

1) 0-5о;  2) 5-15о; 3) 15-30о; 4) >30о. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно окомерно отчитане 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Малка грешка при отчитане 
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6. Екологичен тип на растителността 

Мерна единица 
Не е приложимо (определя се дали растителността е ксерофитна, мезоксерофитна, мезофитна, мезохигрофитна, 

хигрофитна) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение  

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на целия трансект поради нееднородност на хабитата. Оценката се осреднява. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

7. Скално/каменисто покритие 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение – на 5 класа: 1) Под 5 %; 2) 5-25 %; 3) 25-50 %; 4) 50-75 %; 5) 75-100%. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на скалното/каменисто покритие на целия трансект поради нееднородност на хабитата. 

Оценката се осреднява. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

8. Хабитат 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване на Експертно мнение – определя се дали хабитатът е ливада, екотон, иглолистна гора, смесена гора, широколистна 



Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

„Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни“ 

ОБЕДИНЕНИЕ ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ, 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Insecta, Разред Hymenoptera 

Стр. 14 от 25 

терен гора, друго. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на хабитата на целия трансект поради нееднородност. Оценката се осреднява. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

9. Покритие на тревиста растителност 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение – на 4 класа: 1) Под 25%; 2) 25-50%; 3) 50-75%; 4) 75-100%. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на покритието на тревиста растителност на целия трансект поради нееднородност на 

хабитата. Оценката се осреднява. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

10. Склоп 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение на 5 класа: 1) Под 20 %; 2) 20-40 %; 3) 40-60 %; 4) 60-80 %; 5) Над 80%. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на склопа на целия трансект поради нееднородност на хабитата. Оценката се осреднява. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

Грешка: малка 
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оценка 

11. Гъстота на подлеса 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение на 4 класа: 1) Под 5%; 2) 5-25%; 3) 25-50%; 4) 50-100%. 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на гъстотата на подлеса на целия трансект поради нееднородност на хабитата. Оценката се 

осреднява. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

12. Доминиращ дървесен вид 

Мерна единица Не е приложимо (посочва се латинското име на доминиращия вид дървета) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение или готови данни от ДГС  

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на вида поради нееднородност на хабитата. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

13. Средна възраст на гората 

Мерна единица Години 

Начин на отчитане/измерване на Готови данни от ДГС 
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терен 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне на възрастта поради нееднородност на хабитата. Оценката се осреднява. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

14. Идентифициране на влияния (настоящи) и заплахи (бъдещи) 

14.1. Сеч 

Мерна единица Не е приложимо (отчита се присъствие/отсъствие) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение  

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

14.2. Пожари 

Мерна единица Не е приложимо (отчита се присъствие/отсъствие) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнениe 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне. 
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Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

14.3. Застрояване 

Мерна единица Не е приложимо (отчита се присъствие/отсъствие) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Експертно мнение 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Неточно определяне. 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: малка 

14.4. Използване на инсектициди 

Мерна единица Не е приложимо (отчита се присъствие/отсъствие) 

Начин на отчитане/измерване на 

терен 

Готови данни от ДГС 

Възможни рискове за грешки при 

отчитане/измерване 

Липса или неточност в данните 

Източници и големина на грешките, 

включително и по експертна 

оценка 

Грешка: средна 
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IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период 

(периоди) от годината, през 

който трябва да се провежда 

мониторингът на всеки вид 

До 1000 м н.в.: май-септември  

Във високите части на планините над 1000 м: юли-август 

Ранното лято е най-подходящо за събиране на мравки в умерените зони (Kaspari 2000). Сборовете през април се 

усложняват заради зимната деформация на купола (гнездата трудно се забелязват), а и много от младите гнезда 

през зимата умират. През късната есен наблюденията се затрудняват поради листопада – трудно се забелязват 

дори големи гнезда (Хохлов 2005). 

2.Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни и 

часове 

За обхождане на трансект с 5 м ширина и дължина 250 м са необходими средно 1,5 часа на един човек. 

Продължителността на наблюдението зависи и от броя на намерените гнезда. За взимане на данните от всяко 

гнездо са необходими минимум 15 минути. Тъй като се обхождат 8 пробни трансекта по 250 м на ден, обикновено 

са необходими допълнително общо 2-3 часа за пътуване между отделните трансекти. 

3. Необходим брой посещения 

на терен в рамките на една 

година 

Едно посещение годишно за пробен трансект. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

Необходимият брой дни за всяко посещение на терен зависи от отдалечеността на територията за мониторинг и 

разположението на пробните трансекти. За 4 пробни трансекта с общо 1 км дължина и отдалеченост до 100 

километра е необходим един човекоден. 

5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

Препоръчва се ежегоден мониторинг на видовете. 

6. Минимален брой повторения 

на наблюденията с оглед 

установяване на тенденции в 

състоянието на видовете 

За установяване на тенденции в състоянието на видовете е препоръчително да се извършва ежегоден мониторинг. 
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V. Информация за точки, маршрути и пробни площи 

Терминология: 

Територия за мониторинг – по-обширна географска (планина, езеро и т.н.) или друга (напр. защитена територия, защитена зона) обособена 

територия. 

Пробна единица – избрана обособена част от дадена територия за мониторинг, в която се провеждат теренните наблюдения. Може да бъде: 

 пробна площ, 

 пробен трансект, 

 пробна точка. 

Отчетна единица – единици за отчитане, определени в рамките на една пробна единица. Това са напр.: капани, ловилки, гнезда, рамки/решетки. 

Отчетната единица може да бъде отчетна точка (точка на регистрация на индивид от даден вид или на отчетен белег за присъствие на вида) и отчетна 

площадка (площ от пробната единица, в рамките на която се изброяват индивидите от вида или се отчитат белези за присъствието на вида). 

Важно: Полевите формуляри се попълват за една пробна единица, т.е. за пробна площ/пробен трансект/пробна точка. Данните, взети от всички отчетни 

единици (отчетни точки/площадки), се попълват в един полеви формуляр. 

 

За методиката: 

Броят на GPS-точките зависи от броя на намерените гнезда. При един трансект се взимат в началото и в края по 1 точка и на всяко намерено гнездо 

вътре в трансекта по 1 точка. Правят се минимум 8 трансекта (от по 250 м) на всяка избрана територия за мониторинг. Трансекти се провеждат в 

хомогенни биотопи с потенциални местообитания на видовете. Потенциалните местообитания се определят предварително по картни модели или на 

терен. 

 

VI. Образец на формуляр за събиране на първични данни за обекта 

При провеждането на полевите наблюдения се попълва Полеви формуляр за мониторинг (формулярът за мониторинг е приложен в отделен 

документ – „Полеви формуляр за мониторинг на мравки от род Formica“). Един формуляр се попълва за четирите вида от род Formica, за една дата и за 

една пробна единица (пробен трансект). 

Формулярът е направен и за повторните наблюдения на червените горски мравки (по Cherix 1977, Cherix et al. 2007, Хохлов 2005). 
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VII. Необходимо техническо оборудване 

Екипировка за терен: 

1. непромокаеми панталони и яке,  
2. туристически обувки, дъждобран,  

3. раница минимум 65 л,  
4. компас,  

5. GPS с дигитални топографски карти,  

6. дигитален фотоапарат,  
7. полеви формуляри,  

8. полеви дневник; 

Консумативи: 

1. етанол 95 %,  

2. полипропиленови епруветки 10 мл,  
3. пинсети,  

4. етикети за надписване на пробите,  

5. джобна лупа 20х,  
6. молив,  

7. ролетка (10 м). 

Транспорт: високопроходим автомобил. 

 

VIII. Екип 

Екипът на терен на една територия за мониторинг трябва да се състои от минимум двама души (ръководител екип и полеви експерт или доброволец). 

Един работен екип от двама души може да вземе на терен минимум по 8 пробни трансекта (от по 250 м) дневно. 

Необходимо е членовете на екипа да имат опит в теренни изследвания в областта на биоразнообразието; да са на обучение във ВУЗ по специалност 

биология, екология, биология и география и др. Доброволецът трябва да премине обучение за извършване на теренната работа или да има опит в 

предходни проекти по опазване на биоразнообразието. 
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IX. Правила за безопасност при теренната работа 

1. Да се избягват горски терени с пресни следи от мечки. 

2. При алергии от мравчена киселина се използват гумени ръкавици при събиране на пробите. 

3. Задължително е носене на аптечка за оказване на първа помощ. 

 

X. Автори 

Вера Антонова, д-р (екология), главен асистент в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (БАН) 

 

XI. Източници 

Agosti D., Collingwood C. A. 1987. A provisional list of the Balkan ants (Hym. Formicidae) and a key to the worker caste. I. Synonymic list. - Mitteilungen der 

Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 60: 51-62. 

Andersen A. N. 1990. The use of ant communities to evaluate change in Australian terrestrial ecosystems: a review and a recipe. - Proc. Ecol. Soc. Aust., 16: 347-

357. 

Antonova V. 2005. Species diversity and distribution of ants in different habitats in the parks of the city of Sofia. In: Chipev N, Bogoev V (Eds) Biodiversity, 

Ecosystems, Global changes, I-st National Scientific Conference in Ecology, Petekston Press, София: 231-236. 

Antonova V., Penev L. 2006. Changes in the zoogeographical structure of ants (Hymenoptera: Formicidae) caused by urban pressure in the Sofia region (Bulgaria). 

- Myrmecological News, 8: 271-276. 

Antonova V., Penev L. 2008. Classification of ant assemblages in green areas of Sofia. - Acta Zoologica Bulgarica, 60 Suppl. 2: 103-110. 

Atanassov N. 1974. Besonderheiten der Nahrungszusammensetzung von Formica rufa L. und Formica lugubris Zett. in Bulgarien. – Waldhygiene, 10: 183-185. 

Atanassov N. 1979. Jahreszeitliche Dynamik im Nahrungseintrag von Formica rufa L. (Hymenoptera, Formicidae). – Waldhygiene, 13 (4): 97-99. 

Atanassov N. 1983. Der Einfluâ von Brunbären (Ursus arctus L.) auf die Nester von Waldameisen der Gattung Formica in Bulgarien. – Waldhygiene, 15: 7-14. 



Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

„Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни“ 

ОБЕДИНЕНИЕ ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ, 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Insecta, Разред Hymenoptera 

Стр. 22 от 25 

Bestelmeyer B.T., D. Agosti, L. E. Alonso, R.F. Brandão, Jr. W. L. Brown, H.C.J. Delabie and R. Silvestre 2000. Field Techniques for Study of Ground-Dwelling Ants: 

An overview, Description and Evaluation. - In: Agosti, D., Majer, J. D., Alonso, L. E.& T. Schultz. Eds.: Ants: standart methods for measuring and monitoring 

biodiversity. 280 pp. Washington and London, Biological diversity handbook series, Smithsonian Institution Press: 122-144 

Borkin K. M., R. W. Summers and L. Thomas 2012. Surveying abundance and stand type associations of Formica aquilonia and F. lugubris (Hymenoptera: 

Formicidae) nest mounds over an extensive area: Trialing a novel method. - European Journal of Entomology, 109: 47-53. 

Cherix D. 1977. Les fourmis des bois et leur protection. Publication du WWF Suisse et du CSEE/SZU. 32 стр. 

Cherix D., A. Devenoges, A. Frietag, C. Bernasconi and A. Maedler 2007. Premier recensement des fourmis des bois (groupe Formica rufa) au Parc National Suisse. 

– In: Cherix D., Gonseth Y. & Pasche A. (Eds.): Faunistique et écologie des invertébrés au PNS, Nationalpark-Forschung in der Schweiz 94: 69-79. 

Csõsz S., B. Markó 2005. European ant species (Hymenoptera: Formicidae) in the ant collection of the Natural History Museum of Sibiu 

(Hermannstadt/Nagyszeben), Romania II. Subfamily Formicinae. - Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 97: 225–240. 

Czechowski W., B. Pisarski and K. Yamauchi 1995. Succession of ant communities (Hymenoptera, Formicidae) in moist pine forests. – Fragmenta Faunistica, 38 

(24): 447-487. 

Dekonick W., F. Hendrickx, P. Grootaert and J.-P. Maelfait 2010. Present conservation status of red wood ants in north-western Belgium: Worse than previously, 

but not a lost cause. - European Journal of Entomology, 107: 209–218. 

Emery C. 1914. Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung von O. Leonhards Sammlungen. 5. Suedeuropaeische Ameisen (Hym.). - Entomologische 

Mitteilungen, 3: 156-159. 

Forel A. 1892. Die Ameisenfauna Bulgariens. (Nebst biologischen Beobachtungen.) - Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 42: 305-318. 

Hughes J., A. Broome 2007. Forests and Wood Ants in Scotland. Information note, Forestry Commission, Crown copyright: 8 pp. 

IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 August 2013. 

Kaspari M. 2000. A primer on ant ecology. - In: Agosti D., Majer J. D., Alonso L. E. and T. Schultz. Eds.: Ants: standart methods for measuring and monitoring 

biodiversity. 280 pp. Washington and London, Biological diversity handbook series, Smithsonian Institution Press: 9-24. 

King J. R., S. D. Porter 2004. Recommendations on the use of alcohols for preservation of ant specimens (Hymenoptera, Formicidae). – Insectes Sociaux, 51: 197-

http://www.iucnredlist.org/


Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

„Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни“ 

ОБЕДИНЕНИЕ ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ, 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Insecta, Разред Hymenoptera 

Стр. 23 от 25 

202. 

Lapeva-Gjonova A. 2004a. Ants (Hymenoptera: Formicidae) from the Eastern Rhodopes (Bulgaria). In: Beron P., A. Popov (Eds.) Biodiversity of Bulgaria. 2. 

Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft Publishers & National Museum of Natural History, София: 507-513. 

Lapeva-Gjonova A. 2004b. Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from ant nests (Hymenoptera: Formicidae) in Southwestern Bulgaria. - Acta Zoologica Bulgarica, 

56 (1): 69-73.  

Lapeva-Gjonova A., M. Atanasova 2004. A faunistic investigation of the ants (Hymenoptera, Formicidae) in the city of Sofia. In: Penev L., Niemala J., Kotze D.J., 

Chipev N. (Eds.) Ecology of the City of Sofia. Species and Communities in an Urban Environment. Pensoft, София: 417-422. 

Lapeva-Gjonova A. 2011. Ants (Hymenoptera, Formicidae) from Western Rhodope Мountains (Bulgaria). In: Beron P. (ed). Biodiversity of Bulgaria. 4. Biodiversity 

of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). Part II. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia: 287-298. 

Lapeva-Gjonova A., V. Antonova, A. Radchenko, M. Atanasova 2010. Catalogue of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of Bulgaria. – ZooKeys 62: 1–124. doi: 

10.3897/zookeys.62.430. 

Schoereder J. H., T.G. Sobrinho, C.R. Ribas and R.B.F. Campos 2004. Colonization and extinction of ant communities in a fragmented landscape. – Austral Ecol., 29 

(4): 391-398. 

Seifert B. 1996. Formica paralugubris nov. spec. – a sympatric sibling species of Formica lugubris from the western Alps (Insecta: Hymenoptera: Formicidae: 

Myrmicinae). - Reichenbachia Staatliches Museum Tierkunde Dresden 31 (35): 193-201. 

Seifert B. 2008. Removal of allometric variance improves species separation in multi-character discriminant functions when species are strongly allometric and 

exposes diagnostic characters. - Myrmecological News 11: 91-105. 

Sobrinho T.G., J.H. Schoereder, C.F. Sperber and M.S. Madureira 2003. Does fragmentation alter species composition in ant communities (Hymenoptera: 

Formicidae)? – Sociobiology, 42 (2): 329-342. 

Vagalinski B., A. Lapeva-Gjonova 2012. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Plana Mountain (Bulgaria). - Historia Naturalis Bulgarica, 20: 87-101. 

Vesselinov G. 1981. Diffusione e protezione delle formiche del gruppo Formica rufa in Bulgaria. - Collana Verde, 59: 317-318. 

Wesselinoff G. D. 1967. Hügelbauende Waldameisen in den Losen, Plana, Werila, Witoscha und Ljulingebirgen. – Waldhygiene, 7: 106-116. 



Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

„Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни“ 

ОБЕДИНЕНИЕ ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ, 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Insecta, Разред Hymenoptera 

Стр. 24 от 25 

Wesselinoff G. D. 1973. Die hügelbauenden Waldameisen Bulgariens. – Waldhygiene, 10: 103-117. 

Wesselinoff G. D. 1979. Verbreitung und Schutz der Waldameisen in Bulgarien. Comptes rendus de la reunion des groupes de travail "Formica rufa" et "Vertebres 

predateurs des insectes" de l'olib (Varenna, Italie, 1978). - Bulletin Srop, II-3: 495-498. 

Атанасов Н. 1934. Приносъ за изучаване фауната на мравките (Formicidae) въ България. – Известия на Българското ентомологично дружество, 8: 159-173. 

Атанасов Н. 1936. Втори приносъ къмъ изучаване фауната на мравките (Formicidae) въ България. – Известия на Българското ентомологично дружество, 9: 

211-236. 

Атанасов Н. 1952. Закономерности в разпределението и биологични наблюдения върху мравките на Витоша. – Трудове на Планинската природонаучна 

станция - Витоша, 1: 1-214. 

Атанасов Н. 1964. Изследвания върху систематиката и екологията на мравките (Hymenoptera, Formicidae) от района на Петрич (ЮЗ България). – Известия 

на Зоологическия институт, 15: 77-104. 

Атанасов Н., Г. М. Длусский 1992. Hymenoptera, Formicidae. Фауна на България. Т. 22. София, Изд. БАН, 310 стр. 

Атанасов Н., В. Мартино и Г. Пешев 1955. Материали за зооценологическо райониране на България. – Известия на Зоологическия институт, 4-5: 435-450. 

Бечев Д. Н., А. М. Стоянова 2004. Находища на безгръбначни с консервационна значимост в Родопите (България). - Научни трудове на ПУ, Animalia, 40 

(6): 19-25. 

Бобев Р. 1972. Червените горски мравки – важно звено от биологичната борба срещу насекомите вредители. – Растителна защита, 11: 9-13. 

Бобев Р. 1973. Екологически и систематически особености в разпространението на някои от горските мравки в Централни и Западни Родопи. – Горско 

стопанство, 2: 38-41. 

Василев И., М. Евтимов 1973. Мравките (Formicidae, Hymenoptera) от Лозенската планина. – Год. на СУ “Кл. Охридски”, Биол. ф-т, No. 1: 121-128. 

Веселинов Г. 1968. Мравките в резервата “Парангалица”. – Природа и знание, 6: 20-21. 

Веселинов Г. 1974. По някои въпроси за използването на горските мравки в биологичната борба. – Горско стопанство, 10: 39-42. 



Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

„Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни“ 

ОБЕДИНЕНИЕ ФОРТИС-НПМ-ИБЕИ, 

Методика за мониторинг – Тип Arthropoda, Клас Insecta, Разред Hymenoptera 

Стр. 25 от 25 

Вътов В., Р. Бобев 1976. Разпространение на червените горски мравки в България. – Защита на природата, 1: 10-11. 

Гатева Р. 1974. Някои данни за екологията и биологията на Formica lugubris Zett. и ползата от нея. – Горско стопанство, 4: 5-9. 

Гатева Р. 1975. Морфологична, биологична и екологична характеристика на мравките от род Formica, срещащи се в България. – Горска наука, 12 (6): 48-

59. 

Гатева Р. 1978. Фенология на горските мравки. – Горско стопанство, 1: 48-51. 

Закон за Биологичното Разнообразие 2002. - Държавен вестник 77 (9): 49. 

Керемедчиев М., В. Вътов, Г. Ганчев и Р. Бобев 1972. Резултати от разселването на горските мравки от р. Formica. – Горско стопанство, 12: 13-18. 

Отто Д., М. Керемедчиев и В. Вътов 1962. Горските мравки в България и перспективите за тяхното използване в биологичната борба срещу вредните 

насекоми в горите. – Горско стопанство, 12: 24-28. 

План за управление на НП Рила – 318 стр. 

План за управление на НП Централен Балкан – 327 стр. 

Ронхети Г., С. Пенев 1966. Изследване върху разпространението на мравките от групата Formica rufa в Североизточна България. – Растителна защита, 14, 

(10/11): 29-31. 

Хохлов В. В. 2005. Мониторинг популяций рыжих лесных муравьёв и оценка состояния их гнездовых комплексов. Материалы по дополнительному 

экологическому образованию учащихся (сборник статей). Вып. II. Под ред. М.Н. Сионовой и Э.А. Поляковой. Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского: 107-117. 

 


