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PROJEYE, INTERREG-IPA BULGARISTAN-TÜRKIYE SÖİ PROGRAMI ARACILIĞIYLA AVRUPA 
BIRLIĞI TARAFINDAN EŞ-FINANSMAN SAĞLANMAKTADIR.

BU YAYIN, CCI NUMARASI 2014TC16I5CB005 OLAN INTERREG-IPA BULGARISTAN-TÜRKIYE 
SÖİ PROGRAMI ARACILIĞIYLA AVRUPA BIRLIĞI DESTEĞIYLE YAYIMLANMAKTADIR. “BU 
YAYININ IÇERIĞI TAMAMEN YARARLANICI SORUMLULUĞUNDADIR VE HIÇBIR ŞEKILDE 
AVRUPA BIRLIĞININ VEYA PROGRAMIN YÖNETIM MAKAMININ VE ULUSAL OTORITENIN 

GÖRÜŞLERINI YANSITMAK IÇIN ALINTILANAMAZ.



Kırmızı orman karıncaları Kuzey Yarımküresi’nin ılıman iklim bölgesinin tipik sakinleridir. Popüler ismi 
vücutlarına özgü olan kırmızı ve kahve rengi renkleri ve yaşayıp yuvalarını kurdukları yerlere bağlantılıdır. 
Kırmızı orman karıncalarının çoğu, toprakta kubbesinin bazen 2 metre yüksekliğine ulaştığı ve binlerce, 
onbinlerce bile bireylerin yaşadığı yuvalar kurmaktadır. Çoğu zaman bir türün ayrı yuvaları 2,5 km. kare 
bir arazi kaplayıp  aralarında bireylerin aktif bir ulaşımı ile irtibatlı olabilir. Tercih ettikleri habitatlar 
ormanlarda güneşli yerlerdir.
Kırmızı orman karıncalarının yaşam ortamı şekillendirip diğer organizmaları ile çeştitli  ilişkileri kurması 
neticesinde ekosistemlerde önemli rolü var.
Karıncaların yuva kurma faaliyeti neticesinde organik kalıntıların konsantrasyonu ve hızlandırılmış 
çözülmesi, toprağın aerasyonu ve yapısının olduğu gibi  mekanik ve kimyasal içeriğinin iyileştirilmesini 
de sağlar.  Böylece toprak bitkilere uygun şekilde fosfor, azot, potasyum, magnezyum başta olmak üzere 
önemli bileşenler ve humus ile zenginleştirilir. Karınca yuvalarının bulundukları toprak verimliliği 
yüksektir. Yaşı 10 seneden fazla ve çapı 1 metreden fazla yuvaların etkisi  onlardan yeterinceye  kadar 
uzaktaki ot, çalılık ve ağaçların büyümesi  üzerinde önemlidir. Bunlar yuvanın etrafında bulunursa daha 
yüksek ve daha kalındır.  
Nispeten sabit ve güvenli koşullar ve zengin besleyici baz nedeniyle myrmecophiles adı verilen önemli 
sayıda başka organizmalar karıncaların yuvalarında yaşayıp çoğu yuvaların dışında bulunmaz.  Bunların 
arasında mavi-yeşil algler, mantarlar, yuvarlak solucanlar, eklembacaklılar - örümceğimsiler, çok bacaklılar 
ve haşerat  var. 
Bütün Kırmızı orman karıncaları vahşi polifaglardır. Kitlesel üremesi sırasında orman zararlılar, 
karıncaların besinlerinin 90%’ı veya daha fazlasını oluşturur. Onlar Lymantrıa monacha, L. Dispar(mantar 
yapan ), Panolis flammea(çam güvesi), Bupalus piniaria (çam pedometre), Operophtera brumata (kış 
pedometre), Neodiprion sertifer (kızıl çam yaprak yaban arısı), Tortrix viridana (meşe yaprak sarıcısı) gibi 
v.s. plantasyonları zararlılardan korur. 
Yaprak bitlerinden çoğu, bitkilerin gaz teatisi yaptığı gözenekeri tıkayan bal çiyi salıp yaprakları dökmeyen 
ağaçlara  önemli zarar verir. Kırmızı orman karıncaları bitlerin saldığı bal çiyi ile beslenir.
Öte yandan çok sayıda orman karınca yuvaları, ekosistem için önemli olan bir dizi omurgalı için zengin 
besin üssü sağlar ve bu, özellikle diğer yiyeceklerin eksik olduğu veya ciddi ölçüde sınırlı olduğu 
dönemlerde çok önemlidir.   
Türün doğa koruma statüsü değerlendirilmesi ve kendisi için önemli olan alanların belirlenmesi sonucunda 
korunması için önlemler alınmalı.


