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ПРОЕКТЪТ Е СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ-ИПП 
ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ

ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НАПРАВЕНА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ 
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 
2014-2020, CCI NO 2014TC16I5CB005. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПУБЛИКАЦИЯТА Е ОТГОВОРНОСТ 
ЕДИНСТВЕНО НА БЕНЕФИЦИЕНТА И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМА 
КАТО ИЗРАЗ НА СТАНОВИЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН 

И НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА.



Червените горски мравки са типични обитатели на горските екосистеми в умерената климатична зона на 
Северното полукълбо. Популярното им име произлиза от характерното оцветяване на тялото – червено и 
кафяво-черно и характерните им местообитания, където изграждат гнездата си. Повечето червени горски 
мравки изграждат подземни гнезда в почвата и имат купол, достигащ в някои случаи до 2 метра височина 
и се обитават от хиляди до десетки хиляди индивиди. Често отделни гнезда на един вид може да са свър-
зани с активен транспорт от индивиди помежду им, покривайки 2.5 km2. Предпочитаните местообитания 
са огрявани от слънцето места в горите.
Червените горски мравки играят важна роля в екосистемите чрез моделиране на жизнената среда и осъ-
ществяването на разнообразни взаимоотношения с другите организми.
В резултат на гнездовата дейност на мравките се осигурява концентрация и ускорено разлагане на орга-
нични остатъци, аерация и подобряване структурата, механичния и химически състав на почвата, която 
се обогатява с хумус и важни за растенията елементи (фосфор, азот, калий, магнезий и др.) в достъпни за 
тях форми. 
Мравуняците са места на високо почвено плодородие. Влиянието на гнездата на червени горски мравки 
с възраст над 10 години и диаметър по-голям от 1 м е в състояние да осигури значително въздействие 
върху растежа на треви, храсти, а също и на дървета, достатъчно отдалечени от гнездото, които са много 
по-високи и по-дебели около мравуняците.
Поради сравнително постоянните и сигурни  условия и богатата хранителна база, значителен брой други 
организми, наречени мирмекофили, живеят в гнездата на мравките и голяма част от тях не се срещат извън 
мравуняците. Сред тях са различни видове синьозелени водорасли, гъби, кръгли червеи, членестоноги – 
мокрици, паякообразни, многоножки и насекоми.
Всички червени горски мравки са хищници полифаги. По време на масовото размножаване на горски вре-
дители, те съставляват 90% и повече от храната на мравките. Те осигуряват запазването на насажденията 
от повреди от вредители като Lymantria monacha, L. dispar (гъботворки), Panolis flammea (боров молец), 
Bupalus piniaria (борова педомерка), Operophtera brumata (зимна педомерка), Neodiprion sertifer (червена 
борова листна оса), Tortrix viridana (дъбовата листозавивачка) и много други.
Много листни въшки нанасят сериозни повреди на широколистните дървета, като отделят медена роса, 
запушваща порите, през които растенията осъществяват газообмен. Червените горски мравки се хранят с 
отделената медена от листните въшки медена роса.
От друга страна многочислените гнезда на горските мравки представляват богата хранителна база за реди-
ца гръбначни животни, важни за екосистемата, като това е особено важно в периодите, когато друга храна 
липсва или е силно ограничена. 
Като следствие от оценката на природозащитния статус на вида и определянето на важните за него райони 
трябва да се предприемат мерки за опазването му.


