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чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 

 
Изпълнителна агенция по 

околна среда 

 

Методика за мониторинг 

на мравки от родове Tetramorium, Polyergus и Camponotus, сем. Formicidae 

 

I. Обекти на мониторинга 

Тип: Arthropoda (Членестоноги) 

Клас: Insecta (Насекоми) 

Разред: Hymenoptera (Ципокрили) 

Семейство: Formicidae (Мравки): 

 

Tetramorium atratulus (Schenck, 1852) (синоним: Anergates atratulus) 

Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849) 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 
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II. Описание на обектите 

1. Разпространение 

в България 

Tetramorium atratulus (Schenck, 1852) 

Западна и Централна Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Конявска планина, Малешевска планина, Родопи, 

Черноморско крайбрежие 

Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849) 

Източна Стара планина, Ихтиманска Средна гора, Тракийска низина, Рила, Пирин, Родопи, Славянка, Малешевска планина, 

Беласица, долината на р. Струма, Южно Черноморско крайбрежие 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

София и околностите, Плана планина, Лозенска планина, долината на р. Струма, Странджа планина, Южно Черноморско 

крайбрежие 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

Централна Стара планина, Ихтиманска Средна гора, Подбалканските полета, София и околностите, Рила, Огражден, долината 

на река Струма, Странджа планина 

2. Характерни 

местообитания 

Tetramorium atratulus (Schenck, 1852) 

Термофилен вид, обитаващ открити, слънчеви, сухи места, обикновено в непосредствена близост до гори. 

Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849) 

Термофилен и ксерофилен вид, обитаващ открити поляни и редки широколистни, обикновено дъбови гори. 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

Термофилен и мезохигрофилен олиготопен вид, обитаващ светли и сухи, основно широколистни, но и смесени гори, стари 

градски паркове и овощни градини. 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

Термофилен и хемиксерофилен, обитаващ сухи, слънчеви поляни и светли гори. 

3. Биологични и 

екологични 

особености 

Tetramorium atratulus (Schenck, 1852) 

Много рядка социално паразитна мравка в гнездата на мравки от род Tetramorium. В България е известна от гнездата на 3 

вида – T. caespitum (Linnaeus, 1758), T. chefketi Forel, 1911 и T. moravicum Kratochvil, 1941. Видът съществува само с 

размножителни женски и безкрили мъжки, без работнички. Видовете гостоприемници най-често изграждат гнездата си под 

камъни или формират малък надземен купол от фина пръст, по-рядко в суха дървесина. Опаразитеното гнездо съществува 

не повече от 3 години, докато трае животът на работничките на вида гостоприемник. В ниските части се развиват две 

поколения за една година вътре в едно гнездо.  
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Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849) 

Изгражда гнездата си в земята, най-често под камъни в песъчливи почви. По-рядко формира малобройни гнезда в загнила 

дървесина. 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

Сравнително рядко установяван вид. Дендробионт, който гнезди в мъртвите части на живи дървета или дървени конструкции. 

Гнездата се състоят от една царица (моногинни) и средно между 100-300 работнички. Видът е основно хищник, но приема и 

медена роса, отделяна от листни въшки. Най-активен е вечер и през нощта. Брачният полет е през май и юни. 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

Сравнително рядко установяван вид. Социално паразитен вид (робовладелец), живеещ в гнездата на мравки от род Formica, 

подрод Serviformica – F. fusca Linnaeus, 1758, F. cunicularia Laterille, 1798, F. rufibarbis Fabricius, 1793 и F. cinerea Mayr, 1853. 

Гнездата се изграждат от откраднатите работнички („роби“) в земята под камъни или формират малки надземни куполи. 

Колониите се състоят от една царица, няколкостотин работнички на Polyergus rufescens и многократно повече работнички на 

мравките „роби”. В периода края на юли – началото на август работнички на P. rufescens формират видими върху земята 

пътеки към гнездо на мравки от подрод Serviformica за взимане на нови какавиди, обикновено в следобедните часове. 

Брачният полет съвпада с походите за нови “роби”. 

4. Природозащитна 

значимост 

 IUCN Red List of threatened species, категория  Vulnerable D2 ver 2.3: Tetramorium atratulus (Schenck, 1852) 

 Застрашените безгръбначни животни от проекта за CORINE биотопите: Tetramorium atratulus (Schenck, 1852), Camponotus 

dalmaticus (Nylander, 1849), Camponotus fallax (Nylander, 1856), Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

5. Особености при 

провеждането на 

мониторинга 

Tetramorium atratulus (Schenck, 1852) и Polyergus rufescens (Latreille, 1798): 

Мониторингът и на двата вида се провежда на пробни площи с размер 100 m на 10 m. Първоначално границите на площта 

се маркират с колчета и лента. Следва последователно търсене в мястото за всички гнезда на видовете гостоприемници от 

род Tetramorium и наличието на Tetramorium atratulus в тях или на представители на род Formica (подрод Serviformica) за 

наличието на Polyergus rufescens. За целта се обръщат ръчно всички възможни камъни и се търсят малки външни куполи от 

фина пръст. Обърнатите камъни се връщат в началното си положение с цел минимално увреждане на местообитанието. При 

намиране на мравки от род Tetramorium (при мониторинга на T. atratulus) или род Formica (подрод Serviformica) (при 

мониторинга на Polyergus) се събират по 10 индивида от всяко гнездо, като при наличие на полови форми (царици и мъжки) 

се събират и от тях за последваща идентификация на видовете в лабораторни условия поради трудност в детерминирането 

при теренни условия. Не се отчитат и не се събират работнички фуражири от род Tetramorium, съответно род Formica (подрод 
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Serviformica), които са видяни извън техните гнезда, за да не се отчетат индивиди от гнезда извън площадката. При 

отчитането на броя на гнездата е важно да се избягва преброяването на отделните гнезда като различни колонии чрез 

проследяване поведението на работничките от едно гнездо при внасянето им в друго. Ако поведението на мравките срещу 

внесената работничка е агресивно, то се счита, че са от отделни гнезда. Във формуляра се попълват броят на установените 

гнезда на представители на род Tetramorium, съответно род Formica (подрод Serviformica), независимо дали са намерени 

паразитните видове мравки, и броят на опаразитените с T. atratulus/Polyergus гнезда от пробната площ. 

Паразитните мравки Tetramorium atratulus се разграничават от техния гостоприемник в гнездата по различния си хабитус и 

цвят. Те нямат каста работнички и в гнездата могат да се намерят пупоидни безкрили мъжки, които са депигментирани, с 

тънка кутикула, широко свързани петиолус и постпетиолус, както и крилати, безкрили или зрели физиогастрични (с уголемен 

коремен отдел) женски. Когато са с крила, те са значително по-дребни от крилатите полови индивиди на гостоприемника. 

Робовладелците Polyergus rufescens се отличават от мравките на вида гостоприемник в гнездата по еднородния червеникав 

цвят на цялото тяло за разлика от видовете мравки гостоприемници от род Formica, подрод Serviformica, които са най-често 

тъмнокафяви до черни, с по-светло червено-кафяво оцветяване на гръдния отдел. По размери са сходни с тези на 

гостоприемниците, дори малко по-едри. 

Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849) 

Мониторингът се провежда на пробни площи с размер 100 m на 10 m. Първоначално, границите на площта се маркират с 

колчета и лента. Следва последователно търсене в мястото на всички гнезда на вида. За целта се обръщат ръчно всички 

възможни камъни и се търсят колонии в загнили дървесни части. Обърнатите камъни се връщат в началното си положение 

с цел минимално увреждане на местообитанието. Във формуляра се попълват броят на установените гнезда на Camponotus 

dalmaticus от пробната площ. При теренните наблюдения Camponotus dalmaticus се отличава лесно от другите представители 

на рода по червеникавия прононотум на сравнително тъмното (почти черно) тяло. 

Camponotus fallax (Nylander, 1856) 

Мониторингът се провежда на пробни площи с размер 100 m x 100 m. Първоначално се измерват и маркират с колчета 

границите на площа. Следва последователно търсене в маркираното място на всички гнезда на вида. За целта се преглеждат 

мъртвите части на всички дървета. Във формуляра се попълва броят на установените гнезда на Camponotus fallax от пробната 

площ. 

Описаната методика е взаимствана от литературата, посочена в частта “Използвани източници”. 
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6. Други данни 1. Относно детерминирането на видовете при теренни условия: 

И четирите вида мравки са лесно разграничими в естествената им среда и трудно могат да бъдат сгрешени. В случаите, 

когато има съмнение от експерта, се препоръчва събиране на екземпляри (около 10) за последваща идентификация или 

потвърждаване в лабораторни условия. Проблеми в идентификацията на терен съществуват при видовете мравки 

гостоприемници – от род Formica, подрод Serviformica за Polyergus rufescens и от род Tetramorium – за T. atratulus. Те 

задължително се събират за лабораторна идентификация. 

2. Относно метеорологичните условия за провеждане на мониторинга: 

При всички видове, обект на тази методика, мониторингът се провежда при оптимални метеорологични условия. Те включват 

температури над 10ºС и липса на проливни валежи от дъжд. Неподходящо е и провеждане на наблюдението при почвените 

видове мравки след обилни валежи, когато влажността на почвата е много висока и индивидите са в по-дълбоките слоеве. 

3. Относно избора на териториите за мониторинг и пробните площи: 

Изборът на територия за мониторинг следва наличните литературни данни и актуални теренни наблюдения. 

За четирите вида мравки се избират различни пробни единици, в случая площи с определен размер, като на една пробна 

площ се търси и отчита само по един вид, който е обект на мониторинга, поради различията в търсенето на гнездата на 

отделните видове. 

При избора на пробните площи подходът е свързан с максимално пригодни за вида места, които да са и сравнително 

еднородни. При Tetramorium atratulus и Polyergus rufescens това са слънчеви поляни с ниска тревна растителност, в близост 

до гора, с надморска височина между 100-1600 m. При Camponotus dalmaticus това са редки дъбови гори в места с преходно-

средиземноморски и преходно-континентален климат на височина от 0-800 m. При Camponotus fallax се търсят стари и редки 

дъбови гори с наличие на мъртва дървесина на височина до 800 m. 

Поради сравнително рядкото намиране на видовете мравки, обект на тази методика, се препоръчва да се работи със 

стационарни площадки за проследяване на популацията. Това изисква работата по наблюдението и отчитането да е сведена 

до минимални промени в пробните площи и да не се допуска увреждане на гнездата. 
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III. Параметри на наблюдение 

1. Брой гнезда на мравките Tetramorium atratulus (Schenck, 1852), Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849), Camponotus fallax 

(Nylander, 1856), Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

Мерна единица Брой гнезда в една пробна площ 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Изброяват се всички гнезда в изследваната пробна площ. 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

1. Пропуски при отчитане броя на гнездата. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Различията в опита и техниките на отделните хора, които ще провеждат мониторинга. 

2. Преброяването на колонията на полидомните видове като отделни гнезда. 

3. Малките размери на вида Tetramorium atratulus. 

 

2. Брой гнезда на видовете мравки гостоприемници за паразитните видове мравки Tetramorium atratulus (Schenck, 1852) и 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 

Мерна единица Брой гнезда  

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Изброяват се всички гнезда на видовете мравки гостоприемници в изследваната пробна площ  

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

1. Пропуски при отчитане броя на гнездата. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Различията в опита и техниките на отделните хора, които ще провеждат мониторинга 

2. Преброяването на колонията на полидомните видове като отделни гнезда 
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3. Тип растителност 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчита се един от петте, посочени във формуляра типове растителност: тревиста, тревисто-храстова, тревисто-

дървесна, широколистна и иглолистна гора 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилна преценка на типа растителност 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективен подход при преценката 

 

4. Покритие на тревистата растителност 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Субективно отчитане на процентното покритие на тревистата растителност, отнесено към една от петте групи: 0-

5%, 5-25%, 25-50%, 50-75% и 75-100% 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилна преценка на процентното покритие на тревистата растителност 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Субективната преценка на параметъра 

2. Хетерогенност на пробната площ 

 

5. Екологичен тип растителност 

Мерна единица Не е приложимо 
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Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчита се един от петте, посочени във формуляра екологични типове растителност: ксерофитна, мезоксерофитна, 

мезофитна, мезохигрофитна и хигрофитна. 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчита се един от петте, посочени във формуляра екологични типове растителност: ксерофитна, мезоксерофитна, 

мезофитна, мезохигрофитна и хигрофитна. 

 

6. Скално/ каменисто покритие 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Субективно отчитане на процентното покритие на скално/ каменистото покритие, отнесено към една от петте групи: 

0-5%, 5-25%, 25-50%, 50-75% и 75-100% 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилна преценка на процентното покритие на скално/каменисто покритие 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

1. Субективната преценка на параметъра 

2. Хетерогенност на пробната площ 

 

7. Хабитат 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчита се типа хабитат: широколистна, иглолистна, смесена гора, горски екотон, тревист, високотревна ливада, 

късотревна ливада или друг тип 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилно отчитане 
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Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективна преценка 

 

8. Растителна покривка 

Мерна единица Не е приложимо. 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчита се растителната покривка според нейния произход: естествена, частично рудерализирана и рудерализирана. 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилно отчитане 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективна преценка 

 

9. Дървесна растителност 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчита се типа растителност според плътността на дървесните и храстовите растения: плътно обрастване, отделни 

дървета, липса на дървета, частично само дървета и частично с храсти 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилна преценка 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективен подход 
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10. Влажност на почвата 

Мерна единица Не е приложимо 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Субективно отчитане на влажността на почвата: сухо, влажно, мокро и много мокро 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилно отчитане 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективен подход 

 

11. Склоп на гората 

Мерна единица Процент 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчитане на склопа на гората, отнесен към две групи: над 8% и под 8% 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилно отчитане 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективен подход 
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12. Близост до водоем 

Мерна единица Метри 

Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отчита се разстоянието до водоем в близост до пробната площ, отнесено към две групи: до 3 метра и над 3 метра 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилно отчитане 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективен подход 

 

13. Идентифициране на съществуващи или потенциални заплахи за дадено място 

Стандартен списък на влияния (настоящи заплахи) и заплахи (бъдещи). За тези видове това са: 

1. Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението на горите; 

2. Смяна на земеползването или предназначението на потенциалното местообитание; 

3. Интензифициране на стопанството; 

4. Коситба в местообитанието; 

5. Паша в местообитанието; 

6. Залесяване с нетипични видове или засаждане на монокултури; 

7. Следи от пожар; 

8. Изнасяне на мъртва дървесина; 

9. Активна сеч в района. 

Мерна единица Не е приложимо 
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Начин на отчитане/измерване 

на терен 

Отбелязва се наличието или отсъствието на негативните влияния и заплахи в наблюдаваната площ и в 

непосредствена близост от 1 км. 

Възможни рискове за грешки 

при отчитане/измерване 

Неправилна преценка на видовете заплахи и техните параметри. 

Източници и големина на 

грешките, включително и по 

експертна оценка 

Субективен подход 

 

IV. Периодичност на наблюдение 

1. Препоръчителен период (периоди) от годината, през който трябва да се провежда мониторингът на всеки видTetramorium atratulus 

(Schenck, 1852): май – септември 

Camponotus dalmaticus (Nylander, 1849): май – юни 

Camponotus fallax (Nylander, 1856): май – септември 

Polyergus rufescens (Latreille, 1798): май – септември 

2. Продължителност на 

еднократното наблюдение 

(набиране на данни), в дни 

и часове 

Минимум 2 часа за всяка пробна площ. 

3. Необходим брой 

посещения на терен в 

рамките на една година 

1 посещение на всяка пробна площ в рамките на 1 година. 

4. Необходим брой дни за 

всяко посещение на терен 

3 дни за проследяване на 6-9 пробни площи в една територия за мониторинг от един екип от 2-3 експерти . 
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5. Оптимален период за 

повтаряне на наблюденията  

Ежегодно 

6. Минимален брой 

повторения на 

наблюденията с оглед 

установяване на тенденции 

в състоянието на видовете 

Три 

 

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: 

6-9 пробни площи с размери 1000 m² за Tetramorium atratulus, Camponotus dalmaticus и Polyergus rufescens и 100 m x 100 m за Camponotus fallax в 

една територия за мониторинг. Пробните площи са групирани по 3 в два (когато са 6 площи) или 3 (когато са 9 площи) отдалечени един от друг 
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района в рамките на територията за мониторинг. Разстоянието между пробните площи в групата е не по-малко от 100 m, а между групите от пробни 

площи минимум 10 km. 

 

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

При провеждането на полевите наблюдения се попълва Полеви формуляр за мониторинг (формулярите за мониторинг са приложени в 2 

отделни документа – „Полеви формуляр за мониторинг на мравки от род Camponotus“ и „Полеви формуляр за мониторинг на мравки от родове 

Tetramorium и Polyergus“). Един формуляр се попълва за един вид/група за една дата и за една пробна единица (пробна площ). 

 

VII. Необходимо техническо оборудване 

Транспорт до мястото на провеждане на мониторинга; 

GPS; 

Фотоапарат; 

Топографска карта на района с обозначени граници на площадките; 

Ролетка; 

Колчета и лента; 

Епруветки със 70 % етилов алкохол и ентомологични пинцети; 

Нарязани етикети от бял лист и молив за надписване; 

Защитни обувки и ръкавици; 

Комплект медикаменти от първа необходимост. 

 

VIII. Екип 

Работата по мониторинга се извършва от един екип от 2-3 експерта. Необходимо е експертите да имат биологично или екологично магистърско 

образование, добре да познават таксономичните и биологични особености на видовете за мониториране, както и на видовете гостоприемници при 

паразитните мравки. Експертите трябва да са имали поне 1 година доказана теренна работа с насекоми (разработване на дипломни работи, участие 

в проекти). Във всеки екип един от експертите трябва да има шофьорска книжка. 
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IX. Правила за безопасност при теренната работа 

При работа на терен се използват защитни обувки, при обръщането на камъните – защитни ръкавици. При нараняване на кожата се използват 

медикаменти от първа необходимост. При ухапване от отровни животни – обездвижване на мястото и намаляване на възможността за бързо 

разнасяне на отровата. Екипите да носят заредени мобилни телефони. 
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