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I. ПРЕГЛЕД 

 

Представяне на червените горски мравки 

Червените горски мравки са типични обитатели на горските екосистеми в умерената 

климатична зона на Северното полукълбо. В научната литература те са известни като 

видовете от групата Formica rufa и подрод Formica sensu stricto. 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 свързани с активен транспорт от индивиди помежду им, покривайки 2.5 km2. 

Предпочитаните местообитания са огрявани от слънцето места в горите. 

Както и при другите еусоциални насекоми членовете на колонията при мравките се 

отнасят към три основни касти – работнички, царици и мъжки. Работничките са най-

многочислената част от индивидите, които по пол са женски индивиди, но техните полови 

системи са неразвити и функциите, които изпълняват в колонията са свързани с 

изхранването, изграждането и поддържането на гнездовата структура, грижа за царицата и 

преимагиналните стадии (яйца, ларви, какавиди). Мъжките индивиди се развиват от 

неоплодени яйца, участват само в размножаването и не живеят дълго след това. Мъжките и 

женските обикновено са крилати, докато работничките са безкрили. Цариците могат да бъдат 

една (моногинни) или няколко на брой в гнездото (полигинни) в зависимост от вида и 

тяхната основна роля е свързана с размножаването и снасянето на яйца. Те живеят и най-

дълго – до 20 години в зависимост от вида, през което време снасят милиони яйца. 

Две седмици след снасянето се излюпват ларви, които преминават през 4 стадия на 

развитие, след което какавидират. От какавидата след две седмици на развитие се излюпват 

възрастните индивиди. 

Разделението на труда между работничките е толкова силно затвърдено в 

еволюционен план, че при много видове се наблюдава изявен полиморфизъм – кастова 

система, при която индивидите, които извършват различни дейности, се различават един от 

друг. Мравките притежават комплексна система за общуване, която улеснява дейностите на 

колонията и осигурява разпознаването между нейните членове и разграничаването им от 

чужди видове. Сътрудничеството между индивидите от един мравуняк е дотолкова тясна, че 

много автори третират колонията като „суперорганизъм“. 

 

Екологична роля и значимост на червените горски мравки 



Червените горски мравки поради своята социална организация на живот, повсеместно 

разпространение и многочисленост на индивидите в колониите играят важна роля в 

екосистемите чрез моделиране на жизнената среда и осъществяването на разнообразни 

взаимоотношения с другите организми. 

В резултат на гнездовата дейност на мравките се осигурява концентрация и ускорено 

разлагане на органични остатъци, аерация и подобряване на водния режим, структура на 

почвата, промени в механичния и химическия състав на почвата: обогатяване на почва с 

хумус и важни за растенията елементи (фосфор, азот, калий, магнезий и др.) в достъпни за 

тях форми. В гнездата се създава специфично среда, която се различава значително от 

околната среда и допринася за по-бързото разграждане и хумификацията от попадналите в 

гнездото растителни остатъци, увеличава се почвената биологична активност. Това се дължи 

на по-високата температура на гнездото от тази на околната почва и развитието на богата 

микрофлора в мравуняка - бактерии, гъбички, актиномицети. Така разграждането се 

увеличава десетократно. 

Мравуняци 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 не само директно на местни треви и храсти, но също 

така и на дървета, достатъчно отдалечени от гнездото. Корените на дърветата се 

разпростират под повърхността на почвата с няколко метра. Най-близките в зоната на 

влияние на гнездото, процъфтяват, използвайки натрупаната под мравуняк хранителни 

вещества. Отбелязан е бърз растеж на борови дървета в райони, в които има голям брой 

мравуняци. Тe са са много по-високи и по-дебели около мравуняците. 

Значимата роля на червените горски мравки в природата се обуславя и от трофичните 

връзки с други организми. 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 (предполага се, че само бръмбарите-мирмекофили са 

10 хиляди вида). 

Всички червени горски мравки са хищници полифаги като значението на 

хищничеството за популациите на насекомите-жертви зависи от размера на колониите и 

плътността им. По време на масовото размножаване на горски вредители, те съставляват 90% 

и повече от храната им. Предимствата им като биорегулатори се определя от: 1. 

Териториалност; 2. Ефективност на въздействие върху основните вредители в определен 

горски масив; 3. Продължителност на въздействие върху вредителите през сезоните; 4. 



Стабилност на плътността в продължение на няколко години независим от числеността на 

вредителите; 5. Висока плътност на индивидите в определен участък; 6. Мултифункционална 

положителна роля в биоценозите и 7. Съвместимост с действието на други фактори, 

регулиращи числеността на вредителите. 

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. 

Червените горски мравки чрез трофобиоза отстраняват излишната медена роса, 

отделяна от листните въшки, която е съществена част от тяхна храна, допълвайки по този 

начин протеиновата им диета със захари. Много от видовете листни въшки нанасят сериозни 

повреди на широколистните дървета. Събирайки техните сладки екскрети червените горски 

мравки намаляват косвените щети от отделената върху растенията медна роса, която запушва 

порите, през които растенията осъществяват газообмена. 

От друга страна многочислените гнезда на горските мравки представляват богата 

хранителна база за редица гръбначни животни, важни за екосистемата или имат стопанско 

значение – пойни птици, горски кокошеви птици, много земноводни и влечуги, язовци, 

лисици, мечки и др. Особено важни са в периодите, когато друга храна липсва или е силно 

ограничена. Изяденото количество мравки от птиците е около 10% от общата стойност на 

естествената смъртност при мравките. Известно е че гнездата им се използват за зимни 

нощувания на глигани. Интересен феномен е използването на гнездата на горските мравки от 

някои видове птици за отстраняването на външни паразити, посредством заравяне в 

мравуняците и под силното действивие на отделената мравчена киселина. 

 

Идентификация 

Определянето до ниво видова принадлежност при червените горски мравки е огромно 

предизвикателство, включително за специалистите таксономи в тази група. За целта се 

изисква сериозни познания по морфологията на видовете, използваните белези за 

разграничаване, наличието на съвременна микроскопска техника с високи оптични 

показатели (учеличение до 150х), с която се правят изследването, морфометричните 

измервания и отчитане на меристични белези. Най-често в съвременната специализирана 

литература се използват белези като дължина и ширина на главата, дължина на най-дългата 

четинка от задтилния край на главата, брой четинки по дорзалната част на тибията на 

последната двойка крака. 



Червените горски мравки в България – устройство, описание, екология и 

разпространение 

 

Червените горски мравки, които са известни, че се срещат в България, са 

представители на 5 бликородствени вида от групата Formica rufa. 

1. Formica aquilonia Yarrow, 1955  (шотландска горска мравка) (fig. 1, 2) 

Кратко описание: Известна е широка вариабилност на белезите. Според Collingwood 

(1979) тялото е с дължина 4.0-8.5 mm, двуцветно, като тъмното петно на главата и гърдите е с 

вариращ размер и интензивност. Изправените четинки на главата са ограничени в задтилната 

част само. Гулата, очите и гърдите са снабдени с къси и редки четинки. Върху външната част 

на задните тиби четинките са редки и къси. 

Разпространение: Бореомонтанен вид, разпространен предимно в иглолистните гори 

на северна Европа и Сибир. Среща се от източните Алпи до Сибир и от Северна Италия до 

Северна Норвегия. Това е най-честия вид във планините на Палеарктика (Czechowski et al. 

2012). В България е известен само от две находища – Рила планина, м. Заврачица, 1900-2000 

м и Белоградчик (Atanassov & Dlusskij, 1992). 

Екологични предпочитания: Обитава по-сенчести места от другите видове, където 

изгражда гнездата си (полигинни), често свързани помежду си в поликалична система 

(polycalic). Основават гнездата си чрез временен социален паразитизъм в гнезда на други 

видове от род Serviformica или чрез разделяне на полигинните колонии (Czechowski et al. 

2012). Брачният полет е от май до юли. 

   Fig. 1. Общ изглед на Formica aquilonia (изт. Antweb).   Fig. 2. Находища на Formica aquilonia в България. 

 

2. Formica lugubris Zetterstedt, 1838  (космата горска мравка) (fig. 3, 4) 

Кратко описание: Размерите на тялото са между 6,5-9 мм. Тъмното петно върху 

гръдния отдел е слабо оцветено с неясни граници, челото не е напълно матово (Czechowski et 

al. 2012). Четинките по задтилния край на главата са плътни и се простират напред от очите. 



Разпространение: Бореомонтанен, евросибирски вид. В България е широко 

разпространен между 900-2300 метра надм.в., известен от Източна Дунавска равнина, 

Предбалкан, Стара планина, Вискяр, Люлин, Верила, Витоша, Плана, Средна гора, Сакар, 

Беласица, Славянка, Сандански, Рила, Пирин, Родопи, Северно Черноморско крайбрежие 

(Lapeva-Gjonova et al. 2010). 

Екологични предпочитания: Видът е характерен за букови, смесени и иглолистни 

гори. Гнездата се изграждат на открити места – поляни, ливади, окрайнини на гори, в близост 

до потоци и крайпътни биотопи (Atanassov & Dlusskij, 1992). Гнездата са моногинни и по-

рядко полигинни, най-често с ширина 1 метър и височина 60 сантиметра. Новите гнезда се 

основат чрез временен паразитизъм в гнезда на мравки от подрод Serviformica, а при 

полигинните – чрез разделяне. Броят на работничките е от 100000 до 200000. Съществен дял 

от храната е медената роса, отделена от листните въшки. Крилати индивиди се наблюдават от 

юни до септември (Atanassov & Dlusskij, 1992). 

     Fig. 2. Общ изглед на Formica lugubris (изт. Antweb).    Fig. 3. Находища на Formica lugubris в България. 

 

3. Formica polyctena Förster, 1850 (малка горска мравка) (fig. 5, 6) 

Кратко описание: Като цяло сравнително по-дребни по размери – 4,5-7,2 см. Всеки от 

гръдните сегменти без четинки или с по-малко от 6 на брой. Долната страна на главата с 

редки къси полуrзправени четинки или без тях (Czechowski et al. 2012). 

Разпространение: Севернопалеарктичен вид (Czechowski et al. 2012). В България се 

среща на височина до 1200 м. Установен е в Дунавската равнина, Източна Стара планина, 

планината Голо бърдо, Рила и Пирин (Atanassov & Dlusskij, 1992, Lapeva-Gjonova et al. 2020). 

Екологични предпочитания: Обитава смесени, широколистни и смърчови гори, 

понякога и по-гъстите части на горите в сравнение с Formica rufa. Надземната част на 

гнездата е от дребни растителни остатъци, по 5-6 в поликалична система. Гнездата са с 

големи размери, полигинни, достигащи дори до 3 метра в диаметър (Czechowski et al. 2012), 

обитавани от огромен брой индивиди. Новите гнезда се основават на базата на временен 



социален паразитизъм или чрез разделяне, както и при другите видове от групата. Брачният 

полет е сравнително по-ранен – май-юни (Czechowski et al. 2012). 

Fig. 4. Общ изглед на Formica polyctena (изт. Antweb).    Fig. 5  Находища на Formica polyctena в 

България. 

 

4. Formica pratensis Retzius, 1783 (европейска червена горска мравка, ливадна 

мравка) (fig. 6, 7) 

Кратко описание: Тялото е 4,0-9,0 мм дължина, покрито с гъсти прилежащи и рядко 

дълги стърчащи четинки. Пигментното петно на гръдния отдел е с рязко очертани граници. 

Видът е най-близък морфологично с Formica lugubris. 

Разпространение:  Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Верила планина, 

Вискяр планина, Земенски пролом, Софийско поле: София, Люлин планина, Витоша, Плана  

Подбалкан: Розова долина, Средна Гора, Лозенска планина, по поречието на р. Тунджа, 

Странджа, Осоговска планина, Беласица, Санданско-петричката долина, Рила, Пирин, 

долината на р. Места, Западни Родопи, Източни Родопи, Северно Черноморие, Южно 

Черноморие (Atanassov & Dlusskij, 1992, Lapeva-Gjonova et al. 2020). 

Fig. 6. Общ изглед на Formica pratensis (изт. Antweb).     Fig. 7.  Находища на Formica pratensis в 

България. 

 



Екологични предпочитания: Видът изгражда гнездата си на сухи, слънчеви горски 

окрайнини, млади насаждения, ливади, поляни, крайпътни биотопи. Куполът е плосък или 

стръмен, от растителни остатъци, смесен с почва, с размери от 1,20-2,80 м. в диаметър и 

височина средно 0,40-0.80 м. По правило вътрешния конус се състои само от клончета и 

листа. Гнездата могат да бъдат моно- и полидомни. Основната им храна са други 

членестоноги и медена роса, отделяна от листни въшки. Счита се, че този вид е с най-силно 

изразени трофобионтни връзки с листните въшки в сравнение с останалите видове от 

подрода. Брачният полет е два пъти в годината – през май-юни и август-септември. 

Семействата са моногинни – с една яйцеснасяща царица в гнездото. 

 

5. Formica rufa Linnaeus, 1761 (червена горска мравка) (fig. 8, 9) 

Кратко описание:   Според Atanassov & Dlusskij (1992) тялото e матово двуцветно, 

дълго 4,0-9,0 мм. Пронотумът често е с малко, черно-кафяво петно, недостигащо 

промезоноталния шев. Всеки от сегментите на гърдите дорзално носи повече от 6 изправени 

четинки, а отдолу главата има няколко чифта стърчащи четинки, равни по дължина с тези от 

гърдите. Видът е най-близък морфологично до Formica polyctena. 

Разпространение: В България се среща до 2000 м. надм. в. в планините, най-често 600-

1600 м. Видът е съобщаван от Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Вискяр 

планина, Верила, Земенски пролом, Софийско поле, Люлин планина, Витоша, Плана 

планина, Средна гора, Лозенска планина, поречието на река Тунджа, Странджа, Беласица, 

Петрич, Сандански, Рила, Пирин, Славянка, Западни Родопи, Източни Родопи, Северно 

Черноморско крайбрежие (Atanassov & Dlusskij, 1992, Lapeva-Gjonova et al. 2020). 

Екологични предпочитания: Видът предпочита смесени, високи дъбови, букови и 

иглолистни гори, предимно млади. Изгражда куполи от растителни остатъци с диаметър до  

1,5 м и височина 1,2 м. Гнездата се обитават от голям брой индивиди – до 400 000. 

           Fig. 8.  Общ изглед на Formica rufa (изт. Antweb).            Fig. 9. Находища на Formica rufa в 

България. 



Консервационен статус на червените горски мравки в България 

Опазването на популациите на редките видове и на тези със значителен ефект върху 

стабилността на екосистемите, каквито са например горските мравки, са дали основание 141 

вида от общо близо 14 000 в света, да бъдат включени в Червения списък на Международния 

съюз за защита на природата (IUCN) – най-голямата природозащитна организация в света.  

Видовете в този списък са предварително оценени от експерти, което включва състоянието на 

популациите и местообитанията на видовете на глобално и регионално ниво. Оценките се 

изготвят по утвърдени критерии, като данните за видовете се актуализират през определен 

период от време. Най-значими са показателите - районът на разпространение и площта на 

заемане. 

Всичките пет вида от групата червени горски мравки, които са установени в България, 

са включени в Червения списък на IUCN в категорията почти застрашени (Near Threatened - 

NT): “В момента не може да се определят като критично застрашени, застрашени или 

уязвими, но е твърде вероятно в близко бъдеще да подаднат в някоя от изброените 

категории.” 

Поради тяхната многофункционална роля в екосистемите червените горски мравки 

може да бъдат определени като ключови за тяхното функциониране. Следователно всяка 

промяна в техния статут и разпространение влият не само на тяхното оцеляване, но и на 

всички свързани с тях организми  (Stockan & Robinson, 2016). 

Червената горска мравка (Formica rufa) е защитен вид според българското 

законодателство и е включена в приложение №2 и №3 на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР, 2002). В член 38, алинея 3 изрично е посочено, че е забранено 

„разрушаване, увреждане или преместване на гнезда“ на животинските видове, включени в 

приложение №3 на ЗБР. 

Червените горски мравки са оценени като изключително подходящи обекти в 

мониторингови програми.  Три от тях - Formica lugubris, Formica pratensis и Formica rufa са  

включени в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) в България и за тях са разработени методики за мониторинг и 

полеви формуряри (http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr) (Антонова, 2014). 

 

 

 

 

 

 



II. Разработване на първоначаленплан за работа 

  

Целеви регион 

Целевият район на настоящия проект е Странджа планина, разположена основно в 

Бургаска област (фиг. 10). Странджа е гранична планина в Югоизточна България и 

Европейска Турция. На север се простира до Бургаската низина, на североизток и изток до 

Черно море, на югозапад до Източнотракийската равнина. Дължината ѝ от северозапад на 

югоизток е около 125 км, а ширината ѝ достига до 65 км. Общата площ на планината е около 

10 000 кв.км, от които на българска територия са около 35%. 

Странджа е сравнително ниска планина. Релефът ѝ се характеризира с разлати ридове 

и заоблени била, ограничени от дълбоко всечени, ждрелоподобни речни долини. Около 38% 

от територия е с надморска височина 0-200 м, 60% – 200-600 м и около 2% над 600 м. Най-

широко са разпространени териториите с надморска височина между 200 и 300 м. Най-висок 

връх на територията на планината в българската част е вр. Градище – 710 м. 

 Климатът на района се формира под континеталното влияние от запад и север, 

черноморското влияние от изток и средиземноморското от юг. Като цяло, странджанският 

климат има преходно-средиземноморски характер. Специфичният климат на Странджа е 

причина растителността да притежава особености, които я отличават от европейските 

растителни формации и я доближават до флората на Кавказ. Горите (83072.9 ха) в Странджа 

са остатък от терциерната растителност, съхранила се поради отдалечеността й от 

кватернерните заледявания, меката зима, високите валежи и въздушна влажност. 

 

Фиг. 10. Изглед от Странджа при местността Петрова нива. 



По-голямата част от територията на планината е обявена за природен парк. През 1995 

г. е обявен като Народен парк (ЗЗП), ”за да бъде опазена дългосрочно уникалната природа във 

водосборите на реките Велека и Резовска и да се осигури устойчиво социално-икономическо 

развитие на района”, а от 2000 г. е прекатегоризиран на Природен парк (ЗЗТ). Площа на парка 

е 1161 кm2, което е около 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен и 

първият резерват на България – Силкосия. На територията на Странджа се намират още 

четири резервата: Узунбоджак, Средока, Тисовицата и Витиново, както и редица защитени 

местности и природни забележителности. Територията на парка е включена в различни 

международни програми – Европейски проект “CORINE-biotops”, “Натура 2000” и др. Това е 

и единствената българска територия от петте приоритетни за опазване територии в 

Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава и вторият по-големина прелетен път 

на птиците в Европа – Via Pontica. На територията на ПП ”Странджа” се срещат редица 

защитени растителни и животински видове, което прави Странджа изключително важно 

място за опазване на природата. 

За характеристиката на района са използвани данни по Велев и др. 1997, Гусев и др., 

2002, Гусев и Цонев 2011, Гусев и Цoнeв 2014, Михнева и Петранов 2001, Нинов 2002, 

Симеонова-Чорбаджийска 2013). 

 

Целеви видове и предварителни проучвания 

Обект на проучване в настоящия проект е европейската червена горска мравка 

Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera, Formicidae) на територията на трансграничната 

планина Странджа. Това е единственият вид от групата червени горски мравки, който със 

сигурност се среща в целевия район. Във връзка с това беше проучена цялата налична 

информация за разпространението и екологичните предпочитания на вида, за да се проведе 

ефективно теренно проучване. 

При преглед на научната литература във връзка с разпространението на червените 

горски мравки в Странджа се установи, че два вида – Formica rufa и Formica pratensis са 

отбелязани, че се срещат в района без да се дават никакви конкретни местонаходища (Bobev 

1972, Vatov and Bobev 1976, Wesselinoff 1979, Vesselinov 1981). Вероятно техните съобщения 

са дължат на вероятността да се намерят тези видове, имайки предвид огромната територия 

на планината, основно заета от гори, въпреки че видът Formica rufa по правило предпочита 

значително по-високи места. Липсата на конкретни данни за горските мравки от Странджа 

планина за близо 130 години проучвания на мирмекофауна в България, включително и в този 

район показва, че тези видове не са чести. 



Единствените конкретни данни за вида Formica pratensis в българската част на 

Странджа планина бяха намерени в публикацията на Lapeva-Gjonova & Kiran (2012), в която 

са отбелязани само две местонаходища (Fig. 11) – околностите на гр. Малко Търново 

(N41°58'28" E27°31'40") и с. Резово (N41°59'01" E28°01'41"), въпреки интензивните 

проучвания на фауната на мравките в период от 3 години (2009-2011) по проект № ДО 02-

159/16.12.0 към Фонд Научни изследвания (МОН). Това показва, че видът е сравнително 

рядък в района и са необходими допълнителни проучвания за установяване на 

разпространението му и подходящите условия за живот. Липсата на данни от по-

продължителен период при предходни проучвания не позволява на този етап да се очертаят 

тенденциите за състоянието на популацията на вида и се подчертава необходимостта от 

дългосрочен мониторинг. 

Фиг.11. Находища на европейската червена горска мравка Formica pratensis по 

литературни данни – околностите на гр. Малко Търново и с. Резово (Lapeva-Gjonova & Kiran 

(2012). 

 

В европейската част на Турция и турската част на Странджа съществуват значително 

повече данни за разпространението на вида Formica pratensis, съдържащи се в публикациите 

на Aras & Aktaç 1990, Aktaç et al. 1998, Radchenko 2007, Lapeva-Gjonova & Kiran (2012) и 

Çamlitepe & Aksoy (2019). По време на инвентаризацията и мониторинговото проучване 

(2012-2015) в последното посочено проучване са посетени общо 340 находища в района и са 

установени общо 89 гнезда в 48 места. Двадесет от установените гнезда от общо 89 са 

загинали през периода на проучването. Çamlitepe & Aksoy (2019) използват актуалната 

информация от местонаходищата, на базата на които видът е оценен като уязвим в 

Тракийската част на страната според IUCN (критериите  B1b - i. район на разпространение, ii. 



заемана площ, iii. площта, обхвата и/или качеството на хабитата, iv. броят на находищата или 

субпопулациите). За целта са измерени: 

1. Район на разпространение (Extent of occurrence, EOO) – територията, ограничена от 

най-късата мислена непрекъсната граница, която може да бъде очертана така, че да обхваща 

всички познати или предполагаеми места от съвременното разпространение на таксона, като 

се изключат случаите на вагрантност. 

2. Заемана площ (Area of Ocupancy, АОO) – площта от „района на разпространение“, 

която е заета от таксона, изключвайки случаите на вагрантност. Тази мярка отразява факта, че 

даден таксон обикновено не заема цялата площ от неговия район на разпространение, който 

може да съдържа неподходящи и незаети хабитати. 

 

Планиране на проучването 

Използвайки данните за предпочитаните местообитания на вида в целевия и от 

другите райони в България, известни от литературата и личния теренен опит на експертите, 

бяха предварително планирани местата за посещения в Странджа. С цел максимално 

покриване на територията и търсене на подходящи местообитания, избраните места за 

обхождане са разположени в четирите растително-климатичните области на района: 

1. Северозападна засушлива област – с най-високи средномесечни и годишни 

температури, най-високо количество на валежите с изразен средиземноморски характер, с 

максимално количество валежи (предимно от дъжд) през зимата и минимално – през лятото 

(август), както и висока въздушна влажност. 

2. Висока област  (на изток от линията Сливарово-Граматиково-Тисовица) – с валежи 

по-високи от тези по крайбрежието, особено снежните. Максимумът е през зимата и се 

наблюдава и втори малък максимум през пролетта. Обичайни са честите летни и пролетни 

мъгли. Въпреки че температурите са сравнително по-ниски от крайбежната зона, климатът на 

района е по-мек, особено през зимата и ранната пролет поради релефа (връх Папия), който 

предпазва района от студените въздушни течения. Навлизащите по долините на Велека и 

Резовска бризи са причина за високата влажност на въздуха. 

3. Област на зелениките - (на запад от Сливарово: Малкотърновско-Морянски район) – 

с най-ниски средномесечни и годишни температури, с най-ниски абсолютни минимални и 

най-високи максимални измерени температури. Количеството на зимните валежи е най-

високо за Странджа, а снежното покритие се задържа двойно по-дълго в сравнение с 

крайбрежната зона. 

4. Крайбрежна област. На северозапад от високата област и линията Стоилово-Визица 

се наблюдава засилена, постепенно влияние на континенталния климат. Зимният максимум 



на валежите отразява средиземноморското влияние, но изявеният втори летен максимум и 

тенденция на изравняване на месечната крива на валежите, както и общото им намаление, са 

индикатор за засилване на по-сухия характер. По-ниските стойности на валежите през есента 

и зимата имат неблагоприятно влияние върху влагозапасяването на почвените хоризонти и 

водния отток. 

Подготвени са и ID-картите (полевите формуляри) (фиг.12) за картиране и описание 

на гнездата, които са съгласувани между българския и турския екип, за да може събраните 

данни да бъдат сравнявани и да послужат като основа за бъдещото проследяване на 

състоянието на вида. 

Фиг.12. Идентификационна карта за гнезда и местообитания на мравки. 

 

Задължителната информация, която се събира в посочените карти, включва: 

1. Данни за местонаходището – наименование, географски координати, надморска 

височина, дата на установяване. Тази информация е необходима за последваща локализация 

на гнездата и проследяване. Наличието на сезонни промени в размерите и формата на 

гнездата ще може да се отчита като изследванията се провеждат през различно време на 

годината. 

2. Данни за гнездото – включва общо описание, както и снемане на различни 

характеристики, които отразяват възрастта и активността на гнездата. Размерите на 

надземната част на гнездото се отчитат с ролетка като на куполната част се измерва малкия и 

големия диаметър и височината (фиг. 13). Обемът на гнездото се изчислява по формулата: V= 

2/3 x π x D/2 x d/2 x h. Отчитането на монодомност (M) или полидомност (P) на гнездата е в 

зависимост дали откритото гнездо е свързано с друго гнездо чрез непрекъснат транспорт на 

работничики между тях. 

3. Данни за местобитанието и преценка на евентуалните заплахи. Тази информация ще 

позволи проследяване на промените на находището във времето и възможността за 

предприемане на мерки за тяхното опазване. 

Date: Nest № Locality № Locality name: GPS: 

Nest features: 

Nest material Altitude (m)

Habitat features/Threats: 
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diameter 
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Nest height 
(cm):

Nest volume 
(dm3):

Flattened/
steeper 
dommed
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Фиг. 13. Измервания на малкия и големия диаметър на гнездото. 

 

 

 

III. Работа на терен 

 

Идентификация на гнездата и модели за разпространение 

През периода на проучването са проведени съвместни теренни проучвания на 

българския и турския екип през месец юли и август в българската и в турската част на 

целевия район. Бяха посетени 30 различни находища (фиг. 14), където бяха осъществени 

трансекти дълги по 250 метра, за търсене на гнезда на европейската червена горска мравка 

(Formica pratensis). Списъкът с посетените места и началните точки на трансектите, 

разпределени по четирите растително-климатичните области на района са следните: 

 

Северозападна засушлива област 

V= 2/3 x π x D/2 x d/2 x h 



околностите на гр. Средец - 42°20'2.32"N  27°11'10.02"E 

околностите на с. Близнак – 42°11'45.80"N 27°19'33.89"E 

с. Близнак -  42°10'3.00"N  27°18'32.04"E 

околностите на с. Близнак -  42°10'19.00"N  27°18'34.00"E 

м. Петрова нива - 42° 4'2.83"N 27°31'34.47"E 

м. Петрова нива 2 - 42° 4'59.43"N 27°29'37.46"E 

околностите на с. Звездец - 42° 6'20.84"N 27°25'20.32"E 

околностите на с. Сливарово -  41°58'16.19"N 27°39'30.11"E 

околностите на с. Голямо Буково - 42°10'52.41"N  27°13'26.01"E 

околностите на с. Белеврен - 42° 7'28.66"N 27°11'13.76"E 

околностите на с. Граничар - 42° 8'7.87"N 27°14'34.80"E 

околностите на с. Стоилово -  42° 1'53.23"N 27°30'42.85"E 

 

Висока област 

околностите на гр. Малко Търново – 41°59'18.33"N 27°32'33.68"E 

околностите на гр.  Малко Търново 2 – 41°59'18.60"N 27°32'34.44"E 

околностите на гр.  Малко Търново 3 -  41°59'24.60"N  27°32'45.42"E 

м. Качул - 42° 1'39.14"N  27°37'18.09"E 

околностите на с. Граматиково -  42° 1'22.34"N  27°40'18.65"E 

околностите на Малко Търново, м. Пропада 1 -  41°58'54.00"N  27°29'32.00"E 

околностите на Малко Търново, м. Пропада 2 -  41°59'2.68"N  27°29'58.34"E 

околностите на Малко Търново – 41°58'21.87"N  27°29'57.76"E 

околностите на Малко Търново -  41°58'30.96"N  27°30'24.60"E 

околностите на с. Бръшлян, м. Каленик 1 -  42° 2'42.47"N  27°26'24.07"E 

околностите на с. Бръшлян, м. Каленик 2 -  42° 2'13.39"N 27°26'41.27"E 

околностите на с. Бръшлян, св. Пантелеймон - 42° 2'44.09"N 27°26'1.25"E 

 

Област на зелениките 

околностите на с. Кости - 42° 3'30.22"N 27°45'51.30"E 

 

Крайбрежна област 

с. Резово - 41°59'0.65"N  28° 1'43.53"E 

околностите на гр. Ахтопол - 42° 6'32.31"N  27°54'54.31"E 

околностите на гр. Ахтопол 2 -  42° 5'29.99"N  27°56'42.95"E 

околностите на с. Синеморец - 42° 3'0.76"N  27°57'58.34"E 



 

Фиг. 14. Карта на посетените места в Странджа за търсене гнезда на Formica pratensis. 

 

Гнезда (8 на брой) на европейската червена горска мравка бяха открити в 4 от 

посетените находища (Фиг. 15): 

1. околностите на гр. Малко Търново (41°59'18.33"N 27°32'33.68"E) – 5 гнезда 

2. околностите на гр.  Малко Търново 2 (41°59'18.60"N 27°32'34.44"E) – 1 гнездо 

3. околностите на с. Бръшлян, храм св. Пантелеймон (42° 2'44.09"N 27°26'1.25"E) – 1 

гнездо 

4. околностите на с. Близнак (42°10'3.00"N  27°18'32.04"E) – 1 гнездо 

 



Фиг. 15. Карта на четирите находища, в които бяха открити гнезда на F. pratensis 

 

Екология на гнездата 

За всяко от установените находища на гнездата на европейската червена горска мравка 

е направено кратко описание и характеристика. 

Фиг. 16. Местоположение на находище 1. 



Първото находище (41°59'18.33"N 27°32'33.68"E, 317 метра надморска височина) се 

намира в периферията на урбанизираната зона на гр. Малко Търново. То представлява 

обширно пасище в близост до малък воден канал и дървестна растителност около него (фиг. 

16, 17, 18). Място е рекултивирано хвостохранилище. В част от територията е започнат 

процес на изграждане на фотоволтаичен парк, което на фигура 16 се вижда зад построената 

ограда. Това находище беше посетено като с голяма вероятност се очакваше откриването на 

целевия вид, тъй като в статията на Lapeva-Gjonova & Kiran (2010) там е отбелязано едно от 

двете известни гнезда на територията на Странджа планина. На същото място беше 

установено и първото гнездо. 

 

 

   

Фиг. 17, 18. Общ изглед от находище 1. 

 

Гнездото (фиг. 18) е добре маскирано зад храстовидни дива круша (Pyrus) and върба 

(Salix). Измерените показатели на гнездото показват, че това е най-голямото от всичките 

намерени гнезда. Куполът е плосък, което е характерно за гнездата, разположени на 

сравнително светли и топли места и се състои от сухи, растителни части, споени с почва. 

Беше наблюдаван активен транспорт на работнички от мравките към влажната зона, където 

се намира обилна храна от дребни безгръбначни, основно насекоми. Освен това върху 

клоните на дивата круша и върба, около гнездото се извършваше трофобиоза с листни въшки, 

което е много характерно за този вид червена горска мравка. Не беше отрито друго гнездо, с 



което да е свързано, така че беше отбелязано като монодомно. На Фиг. 19 са представени 

данните от ID-картата. 

 

фиг. 18. Изглед от гнездо № 1, находище 1. 

 

 

Фиг. 19. ID-карта за гнездо №1. 

 

На територията на находище 1 бяха намерени още 4 гнезда (фиг. 20-23), но всички те 

бяха значително по-малки по размери и разположени на по-откритите части на пасището. 

Повечето от тях бяха намерени визуално, когато бяха откривани надземните им куполи, но и 

по наличието на трофобиотиращи работнички с листни въшки върху храстовидни видове 

растения в близост до гнездата. Всичките 5 гнезда от находище 1 са разположени в по-

периферните части на пасището, в отчетлива близост до влажната зона с присъствие на 



дървестна растителност. Това потвърждава екологичните предпочитанията на този вид към 

топли и огрявани от слънцето места, но в близост до дървета или гори. От петте установени 

гнезда на две са полидомни – свързани помежду си. 

Всички гнезда са заснети (фиг. 20-23) и за всяко от тях е попълна идентификационна 

карта (фиг. 24-27) с данни за находището, характеристика и параметри на гнездото и 

установените потенциални заплахи за състоянието на вида. 

 

Фиг. 20. Изглед от гнездо № 2, находище 1. 

 

Фиг. 21. ID-карта за гнездо №2. 

 

 

 

 



 

 

Фиг. 22. Изглед от гнездо № 3, находище 1. 

 

Фиг. 23. ID-карта за гнездо №3. 



 

Фиг. 24. Изглед от гнездо № 4, находище 1. 

 

Фиг. 25. ID-карта за гнездо №4. 



 

Фиг. 26. Изглед от гнездо № 5, находище 1. 

 

Фиг. 27. ID-карта за гнездо №5. 

 

 

 

 



Второто находище, където бе открито само едно гнездо на европейската червена 

горска мравка (Formica pratensis) се намира североизточно от гр. Малко Търново 

(41°59'18.60"N 27°32'34.44"E, 382 м надморска височина). Въпреки обстойния преглед на 

територията по време и на двете полеви изследвания, проведени през юли и ювгуст, други 

гнезда в диаметър от 500 м не бяха открити. Гнездото се намира в непосредствена близост до 

асфалтовия път Малко Търново – Царево (фиг. 28, 29) в изкуствено зелесена рядка, борова 

гора. Поради периферното разположение на гнездото в гората мястото е добре осветено. На 

около 0,5 м от гнездото преминава горска пътека, което допълнително осигурява по-висока 

осветеност и топлина, която да достига до гнездото. Наблюдавани бяха 3 основни пътеки от 

работнички, които обхождат околността на гнездото в търсене на храна. В близост до 

установеното гнездо (фиг. 30), на разстояние около 3 метра беше открита гнездова материя 

до пън, вероятно от разрушено и след това изоставено друго гнездо (фиг. 31). Откритото 

гнездо в находище 2 се характеризира със сравнително малки размери, което се вижда от 

снетите параметри (фиг. 32). 

 

Фиг. 28. Местоположение на находище 2. 

 



Фиг. 29. Общ изглед от находище 2.    Фиг. 30. Изглед от гнездото от находище 2. 

 

Фиг. 31. Изглед от изоставено гнездо от находище 2. 

 

 

 

 



Фиг. 32. ID-карта за гнездото от находище 2. 

 

Третото находище (фиг. 33), където беше установено още едно гнездо на Formica 

pratensis се намира в околностите на с. Бръшлян, в близост до храм св. Пантелеймон 

(42°2'44.09"N 27°26'1.25"E, 826 m надморска височина). То бе открито по време на теренната 

работа през месец август, като информация за него беше получена от служител на Природен 

парк Странджа. При посещението на място първо бяха намерени работничките, които 

формираха постоянна пътека за търсене на храна в близост, пресичайки от другата страна на 

горски път. Гнездото е разположено в ливада (фиг. 34), в близост до гориста местност с по-

влажно дере. Самото гнездо се отличава с излючително плосък купол (фиг. 35), възможно е 

да е било частично разрушено, ако е извършван сенокос на това място по-рано през годината. 

Полевият формуляр от гнездото в находище 3 е представен на фигура 36. 

Фиг. 33. Местоположение на находище 3. 

 



Фиг. 34. Общ изглед от находище 3.   Фиг. 35. Изглед от гнездото от находище 3. 

 

Фиг. 36. ID-карта за гнездото от находище 3. 

 

Четвъртото на находище (фиг. 37) с едно гнездо на Formica pratensis в изследвания 

район беше открито при теренната работа през месец август и се намира в околностите на с. 

Близнак (42°10'3.00"N 27°18'32.04"E, 308 м надморска височина). Първоначално на място 

бяха открити трофобиотиращи работнички на мравките върху дърво от дива круша, 

разположено на сенокосна ливада и в близост до малка река. Находището е активно 

посещавано от хора и регулярно окосявано. В близост до гнездото е разположена помпена 

станция на селото. Забелязва се и актива паша от говеда в района. На около 100 м. от 

откритото гнездо се намира асфалтов път. Гнездото е младо, с малки размери, вероятно в 

района поради активния сенокос и друга човешка дейност е често разрушавано. За 

скорошното изграждане на гнездото говори и свежо клонче от къпина, което е затрупано с 

гнездовата материя. 



фиг. 37. Местоположение на находище 4. 

 

Фиг. 38. Общ изглед от находище 4.   Фиг. 39. Изглед от гнездото от находище 4. 

 

 



 

Фиг. 40. Изглед от гнездото от находище 4.;    Фиг. 41.  Изглед от гнездото от находище 4 и 

участник от турския екип – проф. Yılmaz Çamlitepe. 

 

Фиг. 42.  ID-карта за гнездото от находище 4. 

 

Задължителна част от методологията по време на полевата работа изисква от всяко 

установено гнездо да бъдат събрани по 30 индивида и фиксилани в етанол в отделни 

епруветки за последващата лабораторна работа. Това е необходимо за верифициране на 

индентификацията, за което се изисква микроскопска техника и установяване на 

вътревидовата вариация в морфологичните характеристики на тялото. 



Определяне на заплахите за европейските червени горски мравки 

Трансграничният район Странджа планина не се различа от останалите райони по 

заплахите за вида. Популациите на червените горски мравки, включително и на европейската 

червена горска мравка, са подложени на нарастващ антропогенен натиск. Това се определя 

най-вече от разрушаване на техните местообитания, както и фрагментация на горските 

съобщества, с които те са пряко свързани. По-рядко става дума за умишлено разрушаване на 

гнездата им от стопани на ливади и частни дворове, за което свидетелстват местни хора от 

района. Сенокосните ливади, където често се среща вида, са обект на активна човешка 

дейност и се отчита възможността гнездата им да бъдат сривани. 

Интензивната сеч в горските масиви е често съобщавано в Странджа планина. 

Дългосрочните последици от това ще трябва да бъдат проследявани върху популациите на 

червената горска мравка. Независимо, че видът предпочита светли и топли места, гнездата 

им винаги са в близост до група от дървета или гора, които осигуряват необходимия 

микроклимат и богата хранителна база. Дърветата и храстите са необходими и за почти 

задължителната симбиоза с листни въшки, от които получават богати на захари сладки 

екскрети, т. нар. медена роса. 

По време на насоящото проучване най-сериозната заплаха за оцеляването на най-

голямата група от гнезда, установени в българската част на Странджа, а именно околностите 

на гр. Малко Търново, където се изгражд афотоволтаичен парк. Свързаната с това 

инфраструктура – прокарването на път до съображенията, активното човешко присъствие, 

прокопаването на широк около 2 метра изкоп за полагането на кабелите към фотоволтаиците, 

който минава буквално до 4 от гнездата, със огромна вероятност ще се отрази негативно на 

състоянието на вида. Допълнително през месец август, 2020 г. е осъществено масово 

отстраняване на дърветата в близост до гнездата от влажната зона, което ще се отрази върху 

хигрорежима на мястото и неговото пресушаване. Това ще лиши обитателите на най-

голямото гнездо (№ 1) от необходимите за изхранването им жертви – основно други 

насекоми.   Фиг. 43. Активна строителна работа в находище 1. 



IV. Лабораторни проучвания 

 

Лабораторната работа се извършва с цел потвърждаване на вида при използване на 

микроскопска техника (фиг. 44) и извършване на морфометрични и метрични изследвания за 

установяване принадлежността към една от двете известни екоморфи на вида. За нуждите на 

изследването е използван стереомикроскоп Zeiss, модел Stemi. 

 

Fig. 44. Лабораторно оборудване и обработка на събраните материали. 

  

Събраните екзепляри – 240 (по 30 от осемте гнезда) се препарират на сухо по 

стандартна за мравките методика с използването на ентомологични игли, триъгълни 

ентомологични картончета с размери 12/4 мм и ентомологично лепило. 



Верифицирането на идентификация е осъществена с използването на съвременна 

научна литература и диагностичните характеристики, използвани от Seifert (2018): “Scape 

slender: SL/SMAX 9.94–11.74. Frons matt. This overall impression is produced by a stronger more 

reticulate microsculpture. More xerothermic, woodland and woodland–steppe habitats. 

Discriminant for entire western Palaearctic [with CS in mm] –0.355 CL/CW–6.909 SL/CS+3.06 

SL/SMAX–10.774 PEW/CS+0.418 CS–19.5>0.” 

Данните от измерванията (ширината на главата (HW), ½ от броя на изправените 

четинки по тилния ръб от едната страна на главата (NBH), дължината на най-дългата четинка 

от тилния ръб (LBH) и броят на изправените четинки по външншя ръб на задната тибия 

(NHTI) (fig. 45) се въвеждат в табличен вид. 

Фиг. 45. Морфометрични и метрични белези, използвани при идентификацията на F. 

pratensis (снимки: AntWeb) 

 

Seifert (1992) установява, че съществуват статистически достоверни разлики в някои 

морфометрични измервани и хетотаксията между две екоморфи на вида Formica pratensis. За 

N-морфата е характерна по-голям брой четинки за разлика от P-морфата, която е с по-малко 

четинки. Отбелязани са и различни предпочитания към условията на средата като N-морфата 

е по-термофилна (предпочита по-топли местообитания) и има характерно по-южно 

разпространение в Европа. Средните стойности за N- и P-морфата са следните: 

 

 N-екоморфа P-екоморфа 

HW 1771.8 +/- 218.5 1815.9 +/- 217.5 

NBH 28.17 +/- 6.42 17.87  +/-  5.74 

LBH 140.6 +/- 20.1 109.7 +/-  26.2 

NHTI 25.12 +/- 5.11 17.82 +/- 5.21 

Table 1. Средни стойности на използваните от Seifert (1992) на белези. 

 

Проведените измервания (Table 2-9 от приложението) и отчитането на броя на 

четинките върху главата и задната тибия на индивидите, събрани от българската част на 

Странджа, показват стойности по-близки до тези на Formica pratensis екоморфа N (nigricans). 

Това е в съответствие с установено до сега и в други райони на страната, че в южните части 

тази морфа е по-често срещана, докато в по-северните части присъства P-морфата. 

Разположението на Странджа в югоизточна България, климатът с преходно-

средиземноморския характер и сравнително ниската надморска височина напълно отговарят 

на предпочитаните условия на средата за установената еколочната морфа на вида. 



 

Обучение и съвместни дейности 

Теренните проучвания включваха съвместни посещения на българския и турския 

екипи в транс-граничния район на изследване (фиг. 46). Съвместните дейности включваха 

търсенето на гнезда, методологичното попълване на полеви формуляри и отчитане 

параметрите на гнездата, заснемане на терена и самите гнезда, поставяне на информационни 

табели и заграждения. Българският екип взе участие в проведената работна среща в 

Демиркьой с представители на водещия партньор на проекта – Фондация DAYKO, по време 

на която се обсъди напредъкът в проучванията в двете страни, организационни и 

методологични въпроси, консервационни политики. 

Фиг. 46. Снимки от посещенията на българския екип в Турция и съвместната работа 

 

Фиг. 47. Снимка на ръководителя на научния екип от обучението, проведено в Бургас 

 



Дейности по популяризиране резултатите от проекта 

По време на теренната работа бяха заснети кадри от професионален екип за 

дейностите, извършвани от екипа при търсене на гнездата. За подпомагане информацията на 

изграждания сайт по проекта бяха направени макрофотографии на целевия вид в естествени 

условия, които да се използат за обогатяване на галерията от снимки. 

 

V. Анализ на ситуацията, заключения, препоръки и редложения за разработване 

на консервационна програма 

 

1. Анализ на ситуацията 

Работата по настоящия проект беше насочена към установяване на актуалното 

състояние на популацията на червените горски мравки в трансграничния район на Странджа 

планина при съвместна работа на български и турски научен екип. В резултат на това беше 

установено: 

 Липса на съвременни, целенасочени изследвания върху червените горски мравки в 

България. Това поставя под въпрос съобщените основно през средата и края на 

миналия век данни за състава и разпространението на петте вида червени горски 

мравки в страната. Много от находките, отбелязани в литературата, са направени не от 

тесни специалисти по таксономията на мравките, което поставя под съмнение тяхната 

достоверност, имайки предвид, че червените горски мравки често варират по белези и 

дори хибиридизират помежду си. Данните от някои райони не са основани на 

публикувани находища, което допълнително изисква тяхното потвърждение. Такъв е 

случая и с публикуването на Formica rufa от българската част на Странджа планина, 

което налага преразглеждането на това съобщение, т.к. засега липсва установен 

материал от района. Освен това изискването към средата на този вид не предполага 

намирането му. Този вид не е установен и в турската част на Странджа планина. 

Единственият потвърден вид от групата червени горски мравки в сравнително ниската 

по надморска височита и с преходно-средиземноморски климат Странджа планина е 

европейската червена горска мравка – Formica pratensis, което е и очаквано поради по-

термофилния характер на вида. Преди началото на настоящият проект са публикувани 

сравнително скоро (2010 г.) в научната литература само 2 находища на вида – от 

околностите на гр. Малко Търново и с. Резово. Наличието на подходящи условия за 

вида в района предполага неговото по-широко разпространение при провеждането на 

по-целенасочено проучване. Допълнително е известно, че в турската част на 

планината видът Formica pratensis е установен през последното проучване с много по-



голям брой на гнездата. Възможно е тази разлика да се дължи както на насоченото 

многогодишно изследване от специалисти там, така и на по-високата надморска 

височина на територията на планината в турската част на трансграничния район. 

 За периода на проучване по настоящия проект бяха посетени от научния екип 30 

оценени като подходящи места в търсене на вида, но той беше открит в 4, всичките те 

разположени в периферията на урбанизирани територии като – околностите на гр. 

Малко Търново (2 от тях), околностите на с. Бръшлян и с. Близнак. Общият брой 

локализирани гнезда от посещенията на екипа са 8. Резултатите показват, че при 

целенасочени изследвания, независимо от краткия период на проучване и ограничения 

брой експерти, намерените гнезда са 4 пъти повече от известното до сега, имайки 

предвид проучванията върху фауната на мравките в Странджа планина датират от 

1890 г. 

 Събраните от екипа данни за екологичните предпочитания на вида Formica pratensis в 

изследвания район потвърждават привързаността му към сравнително открити и 

огрявани от слънцето места, където изграждат гнездата си, но винаги в близост до 

гора и влажна зона. При всички установени случаи работнички на вида посещаваха 

колонии от листни въшки, разположени по дървета в околността, от които събираха 

сладки екскрети за допълване на тяхната основна протеинова диета. Шест от 

установените гнезда са монодомни и само при две беше установен активен обмен на 

работнички (полидомни). Размерите на надземната част на гнездата варират от малъки 

до средно големи, с преобладаване на плоския купол. В повечето случаи куполът е 

изграден от сухи растителни части, слепени с почва и по-рядко се наблюдаваха и 

прораснали живи растения върху тях. 

 Лабораторните изследвания показаха, че в българската част на Странджа се среща 

екологичния морфотип - N (nigricans), което напълно подкрепя известното досега за 

нейното разпространение в по-южните части на България. 

 Разположението на установените гнезда в урбанизираните зони подчертава 

необходимостта от мерки по тяхното опазване като се информират собствениците на 

терените за тяхното съществуване, важната им екологична роля и особено внимание с 

цел намаляване на риска от тяпното разрушаване. 

 Съвместната работа на българския и турски екип се оказа от изключително важно 

значение за синхоронизиране на работата по изследването на целевия вид в 

трансграничния район, възможностите за обмен на натрупан опит и данни, както и за 

планирането на бъдещи дейности по опазване на природните ресурси в територията. 

Турският научен екип има солидна база от събрана информация за европейската 



червена горска мравка, работи съвместно с горските стопанства и природозащитни 

организации, които го подкрепят в търсенето на нови гнезда и защитата на вече 

установените. Разработените от турските специалисти идентификационни карти за 

гнездата позволи двата екипа да работят по една и съща методика, да обменят и 

сравняват получените данни. 

 Проведеното обучение на заинтересовани лица и институции, проведено в Бургас, 

показа необходимостта от синхонизиране на усилията на научните експерти, 

неправителствените организации, управлението на природен парк Странджа, местни 

власти и контролни органи с цел опазването на природата и търсенето на устойчивост. 

 

2. Заключения 

Работата на научния екип по проекта успя за проведе първото целенасочено проучване 

върху европейската червена горска мравка в трансграничния район. Физикогеографските 

особености на Странджа, наличието на подходящи местообитания и данните от турската част 

на планината за вида предполагат неговото по-широко разпространение. Интензивното 

търсене на вида в голям брой места и откриването му само в 4 от 30 показва, че видът е 

сравнително рядък. Наличните данни на този етап показват, че трябва да продължат усилията 

на експертите, подкрепени от заинтересованите институции, организации и граждани, за 

събирането на нова информация по находищата на вида в планината. За осъществяване на 

дейностите по опазването му, обаче, е необходимо провеждането на дългосрочен мониторинг 

и оценка на заплахите в конкретните места. За целта могат да се използват разработените 

вече методики за мониторинг и полеви формуляри от НСМБР. ЗА най-добър ефект по 

отношение на опазването на вида, мерките трябва да бъдат съвместни от двете страни на 

граничния район. 

 

3. Препоръки и предложения за разработване на консервационна програма 

Характеристики на вида и местообитанията 

Един от основните изводи от научния анализ на досегашните изследвания на 

състоянието на популацията на F. pratensis е, че натрупаните геореферирани данни за 

българската част на Странджа са крайно недостатъчни за оценка състоянието на популацията 

на вида. Това налага продължаване на събиране на нови данни за разпространението и 

състоянието на вида Formica pratensis на цялата територия на парк Странджа. Това може да 

осъществи по следните начини: 



    • чрез целенасочени научни изследвания на експертите – за целта е необходимо 

проектно финансиране, предвиждащо голям обем от теренна работа и привличането на 

повече експерти-ентомолози; 

    • чрез целенасочено събиране на информация за вида от различни организации от 

правителствения сектор, като Изпълнителна агенция по горите и регионалните ѝ 

подразделения, администрацията на Природен парк Странджа, Югоизточно държавното 

горско предприятие; 

    • чрез събиране на основна и съпътстваща информация от различни проекти и 

програми на неправителствени организации; 

    • чрез събиране на данни от гражданска наука (citizen science), като това може да 

става чрез специализирани интернет платформи, като iNaturalist и SmartBirds, както и чрез 

неспециализирани платформи, като някои групи във Facebook (например „Насекомите и 

ентомолозите“) или чрез лична кореспонденция. Платформата iNaturalist 

(www.inaturalist.org), съвместна инициатива на California Academy of Sciences и National 

Geographic Society, има над 1 385 000 потребители и над 53 000 000 наблюдения върху 

биоразнообразието от цел свят, дава възможност за натрупване на геореферирани данни с 

възможност за контрол на достоверността им. Тя може да работи с мобилни устройства, 

което позволява лесното и ефективното ѝ използване за документиране на животни, растения 

и други организми. В платформата към настоящия момент има публикувани над 27 300 

записа на повече от 4 000 вида организми за България. Тези записи са публикувани от над 900 

потребители на платформата – един почти неизползван досега капацитет. Платформата 

поддържа създаването на проекти, които подпомагат организирането и анализирането на 

информацията и споделянето ѝ. SmartBirds (www.smartbirds.org) е българска платформа, 

разработена от Българско Дружество за Защита на Птиците, чийто обхват в последствие е 

разширен върху по-големи територии и други организми. За работа с тази платформа също се 

предлагат мобилни приложения, които значително улесняват въвеждането на геореферирани 

теренни данни; 

    • чрез извличане на информация от различни бази данни, като GBIF (Global 

Biodiversity Information Facility) – международна платформа с научна информация върху 

биоразнообразието. 

В случаите на събиране на информация от правителствени и неправителствени 

организации и от граждани се налага данните да бъдат верифицирани от експерти чрез 

посещение на терен, пълно документиране на гнездата чрез попълване на съответния 

формуляр и идентификация на вида в лабораторни условия. Особено важно в случая е 

надеждното идентифициране на вида, което може да се извършва само от експерти. 



 

Управление на данните 

Заинтересованите институции трябва да събират новата информация в бази от данни, 

съобразени с международния стандарт за бази данни върху биоразнообразието Darwin Core 

(DwC). DwC е стандарт, приет от TDWG (Taxonomic Databases Working Group), сега наричан 

Biodiversity Information Standards, и позволява обмен на данни между съвременните 

приложения за анализ но биологичното разнообразие. Съобразяването на всички събирани 

данни с този стандарт е задължително за всички съвременни платформи, за които се налага 

да обменят информация. 

 

Оценка на природозащитния статус на вида 

Както на национално, така и на регионално ниво, след първоначалното събиране на 

информация, следва да бъде направена оценка на природозащитния статус на вида, съобразно 

критериите на IUCN (IUCN 2012, 2015, 2017), като основен показател да бъде локализацията 

и броят на гнездата. Това включва изчисляване на заемане и районът на разпространение в 

България и в Странджа с помощта на препоръчания от IUCN инструмент GeoCAT. Това ще 

смогне за изготвяне на карта на разпространение. С помощта на препоръчания инструмент 

Heatmap могат да бъдат установени районите в България и в Странджа с повишена 

концентрация на вида и да се определят важните за вида райони. 

 

Мониторинг 

Досега известните гнезда, така и тези които ще бъдат намирани в бъдеще, трябва да 

бъдат включени в система за периодичен мониторинг на вида, съобразно методиката, 

предвидена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-

otsenka/Formica_Method.pdf). Данните от мониторинга трябва да се попълват в полевия 

формуляр, предвиден от методиката (http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-

results/Formica_Formulqr.pdf) . Мониторингът трябва да се извършва регулярно и с такава 

честота, която да позволява документирането на фенологични промени на гнездата – 

например през 6 месеца. От всяко нованамерено гнездо да бъдат извличани екземпляри за 

морфометрични измервания. Тези измервания трябва да бъдат извършвани чрез подходяща 

оптична техника от експерти. 

 

Опазване на колониите на Formica pratensis  



Като следствие от оценката на природозащитния статус на вида и определянето на 

важните за него райони трябва да се предприемат мерки за опазването както на 

местообитанията му, така и на конкретните гнезда. 

Предвид екологичните особености на F. pratensis, трябва да се има предвид, че 

запазването на режима на ползване на пасища, ливади и заобикалящите ги гори, както и на 

водния режим в близост до гнездото са от особена важност за опазването на гнездата. 

Конкретните мерки за опазване на местообитанията трябва да се предложат от 

експерти, поотделно за всеки от значимите за опазването на видовете райони, като се вземат 

предвид заплахите за вида в конкретния район. 

Опазването на конкретните гнезда следва да бъде съобразено с антропогенното 

натоварване на района, условията на средата и отдалечеността от населени места. Когато 

гнездата се намират в или в непосредствена близост до населени места, те следва да бъдат 

оградени и маркирани, с изключение на случаите, в които това може да доведе до конфликти 

с местната общност или да предизвика вандализъм, насочен към гнездата. Ограждането и 

маркирането на гнездата трябва да бъде направено с материали, които не биха 

представлявали интерес за употреба в бита или не биха имали стойност при продаване на 

вторичния пазар. В отдалечените от населени места райони гнездата не бива да се ограждат, 

защото това може да привлече нежелано внимание на злонамерени действия. 

 

Повишаване на информираността 

Всички дейности на заинтересованите научни експерти и институции не биха били 

ефективни в дългосрочен план, ако липсва или е недостатъчна информацията за значението 

на червените горски мравки и мерките за тяхното опазване. Затова е необходима постоянна и 

целенасочена кампания, насочена към децата, но и към местните горски стопанства, общини, 

управления на паркове и защитени територии. Тяхното отговорно отношение и повишаване 

на мотивацията за съхраняването на тези видове в естествената им среда в добро 

функциониращо състояние може да подобри и събирането на данни за разпространението им 

и евентуланите заплахи в конкретните места, ако знаят кого да информират и как да съберат 

необходимата информация. Затова е важно разработването и утрвърждаването на работеща 

платформа, където да се попълват сигналите, мотивирането и ангажирането на местните 

структури в опазването на червените горски мравки като част от местното природно 

богатство. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: Морфометрични и меристични данни от лабораторните изследвания 

на индивидите от 8 гнезда на Formica pratensis в българската част на граничната 

Странджа планина 

 

specimen 
number HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Nest 1     
Specimen 1 1621.62 21 135.14 12
Specimen 2 1756.76 20 135.14 19
Specimen 3 1756.76 16 162.16 17
Specimen 4 1513.51 17 108.11 21
Specimen 5 1810.81 18 135.14 18
Specimen 6 1864.86 19 108.11 23
Specimen 7 1783.78 18 189.19 13
Specimen 8 1864.86 24 135.14 19
Specimen 9 1540.54 20 135.14 20
Specimen 10 1513.51 17 135.14 18
Specimen 11 2000.00 23 135.14 23
Specimen 12 1675.68 20 162.16 15
Specimen 13 1675.68 25 108.11 14
Specimen 14 1675.68 23 135.14 19
Specimen 15 1621.62 18 108.11 20
Specimen 16 1594.59 24 162.16 18
Specimen 17 1837.84 21 108.11 17
Specimen 18 1648.65 25 135.14 18
Specimen 19 1783.78 23 162.16 19
Specimen 20 1540.54 19 135.14 21
Specimen 21 1621.62 20 108.11 25
Specimen 22 1810.81 23 135.14 23
Specimen 23 1675.68 24 108.11 20
Specimen 24 1756.76 25 135.14 21
Specimen 25 1594.59 19 108.11 26
Specimen 26 1567.57 24 108.11 14
Specimen 27 1756.76 26 135.14 21
Specimen 28 1648.65 25 108.11 24
Specimen 29 1810.81 22 135.14 20
Specimen 30 1675.68 21 135.14 24
average 1700 21.33 131.53 19.4
 
 



 

Nest 2 HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Specimen 1 1837.84 16 175.44 21
Specimen 2 1756.76 15 175.44 19
Specimen 3 1891.89 18 105.26 24
Specimen 4 1351.35 10 87.72 17
Specimen 5 1837.84 15 157.89 27
Specimen 6 1459.46 15 105.26 20
Specimen 7 1621.62 13 122.81 18
Specimen 8 1324.32 12 87.72 15
Specimen 9 1405.41 15 70.18 16
Specimen 10 1297.3 16 87.72 17
Specimen 11 1972.97 23 87.72 17
Specimen 12 1297.3 13 70.18 12
Specimen 13 1837.84 20 87.72 26
Specimen 14 1702.7 21 87.72 20
Specimen 15 1864.86 23 87.72 21
Specimen 16 1621.62 22 105.26 16
Specimen 17 1891.89 16 70.18 12
Specimen 18 1432.43 16 87.72 16
Specimen 19 1756.76 20 105.26 14
Specimen 20 1378.38 15 70.18 13
Specimen 21 1891.89 21 122.81 29
Specimen 22 1756.76 15 105.26 26
Specimen 23 1810.81 22 105.26 27
Specimen 24 1891.89 21 87.72 23
Specimen 25 1459.46 18 105.26 17
Specimen 26 1702.7 16 87.72 17
Specimen 27 1486.49 23 87.72 20
Specimen 28 1459.46 12 87.72 18
Specimen 29 1783.78 19 105.26 23
Specimen 30 1162.16 15 87.72 15
average 1631.53 17.2 100.58 19.2
 
 



 

Nest 3 HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Specimen 1 1675.68 19 122.81 16
Specimen 2 1837.84 20 122.81 18
Specimen 3 1756.76 19 140.35 14
Specimen 4 1756.76 23 192.98 21
Specimen 5 1891.89 17 175.44 19
Specimen 6 1675.68 19 175.44 16
Specimen 7 1891.89 25 192.98 17
Specimen 8 1621.62 23 157.89 14
Specimen 9 1405.41 22 105.26 15
Specimen 10 1486.49 24 87.72 14
Specimen 11 1756.76 24 157.89 15
Specimen 12 1486.49 24 105.26 16
Specimen 13 1891.89 23 105.26 23
Specimen 14 1540.54 20 105.26 9
Specimen 15 1837.84 17 105.26 15
Specimen 16 1756.76 20 140.35 20
Specimen 17 1567.57 22 87.72 17
Specimen 18 1810.81 23 122.81 19
Specimen 19 1540.54 20 87.72 16
Specimen 20 1540.54 18 122.81 17
Specimen 21 1837.84 18 140.35 18
Specimen 22 1783.78 28 140.35 17
Specimen 23 1810.81 22 122.81 20
Specimen 24 1675.68 19 105.26 18
Specimen 25 1513.51 14 140.35 19
Specimen 26 1297.3 17 87.72 13
Specimen 27 1648.65 22 87.72 10
Specimen 28 1675.68 22 87.72 10
Specimen 29 1567.57 20 105.26 9
Specimen 30 1891.89 30 87.72 16
average 1681.08 21.13 123.98 16.03
 
 



 

Nest 4 HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Specimen 1 1432.43 13 70.18 6
Specimen 2 1810.81 26 87.72 18
Specimen 3 1864.86 25 105.26 19
Specimen 4 1540.54 22 87.72 18
Specimen 5 1351.35 16 87.72 13
Specimen 6 1567.57 12 105.26 15
Specimen 7 1621.62 19 87.72 18
Specimen 8 1081.08 16 87.72 13
Specimen 9 1432.43 16 87.72 14
Specimen 10 1216.22 4 87.72 5
Specimen 11 1891.89 6 70.18 3
Specimen 12 1135.14 13 87.72 13
Specimen 13 1891.89 17 70.18 17
Specimen 14 1486.49 13 70.18 10
Specimen 15 1621.62 13 87.72 15
Specimen 16 1216.22 16 87.72 13
Specimen 17 1891.89 17 87.72 17
Specimen 18 1756.76 14 87.72 8
Specimen 19 1891.89 18 105.26 19
Specimen 20 1891.89 19 87.72 14
Specimen 21 1567.57 21 87.72 16
Specimen 22 1432.43 8 87.72 0
Specimen 23 1810.81 24 105.26 26
Specimen 24 1729.73 18 87.72 18
Specimen 25 1270.27 16 70.18 7
Specimen 26 1783.78 23 105.26 19
Specimen 27 1189.19 8 70.18 6
Specimen 28 1108.11 3 70.18 0
Specimen 29 1486.49 25 87.72 14
Specimen 30 1486.49 11 87.72 21
average 1548.65 15.73 86.55 13.17
 
 



 

Nest 5 HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Specimen 1 1675.68 13 87.72 17
Specimen 2 1891.89 20 87.72 18
Specimen 3 1756.76 18 87.72 16
Specimen 4 1621.62 17 70.18 16
Specimen 5 1891.89 14 87.72 20
Specimen 6 1756.76 18 105.26 17
Specimen 7 1621.62 11 70.18 24
Specimen 8 1945.95 24 105.26 23
Specimen 9 1891.89 20 70.18 20
Specimen 10 1756.76 15 87.72 22
Specimen 11 1891.89 10 52.63 12
Specimen 12 1675.68 18 70.18 17
Specimen 13 1864.86 11 87.72 22
Specimen 14 1891.89 20 70.18 23
Specimen 15 1702.7 16 70.18 20
Specimen 16 1837.84 15 87.72 16
Specimen 17 1756.76 16 70.18 17
Specimen 18 1891.89 23 122.81 18
Specimen 19 1783.78 10 70.18 17
Specimen 20 1729.73 21 70.18 20
Specimen 21 1810.81 18 87.72 23
Specimen 22 1675.68 16 70.18 24
Specimen 23 1648.65 14 105.26 17
Specimen 24 1783.78 15 70.18 16
Specimen 25 1702.7 16 70.18 14
Specimen 26 1891.89 19 105.26 20
Specimen 27 1864.86 16 70.18 16
Specimen 28 1891.89 16 70.18 17
Specimen 29 1756.76 14 105.26 17
Specimen 30 1729.73 17 87.72 19
average 1786.49 16.37 82.46 18.6
 
 



 

Nest 6 HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Specimen 1 1756.76 19 122.81 17
Specimen 2 1891.89 16 105.26 18
Specimen 3 1783.78 19 87.72 20
Specimen 4 1891.89 17 122.81 13
Specimen 5 1945.95 10 70.18 12
Specimen 6 1918.92 10 122.81 25
Specimen 7 1945.95 20 87.72 20
Specimen 8 1891.89 16 87.72 14
Specimen 9 1891.89 16 105.26 13
Specimen 10 1756.76 17 105.26 16
Specimen 11 1621.62 16 87.72 16
Specimen 12 1945.95 17 87.72 13
Specimen 13 1675.68 11 105.26 12
Specimen 14 1837.84 15 70.18 19
Specimen 15 1864.86 14 122.81 17
Specimen 16 1891.89 13 87.72 13
Specimen 17 1945.95 16 122.81 18
Specimen 18 1918.92 18 122.81 20
Specimen 19 1783.78 15 87.72 18
Specimen 20 1891.89 16 70.18 19
Specimen 21 1810.81 11 105.26 16
Specimen 22 1756.76 11 105.26 16
Specimen 23 1891.89 20 105.26 15
Specimen 24 1837.84 14 105.26 18
Specimen 25 1783.78 14 105.26 14
Specimen 26 1810.81 18 122.81 19
Specimen 27 1891.89 20 122.81 18
Specimen 28 1837.84 16 105.26 20
Specimen 29 1918.92 22 70.18 21
Specimen 30 1945.95 23 122.81 14
average 1851.35 16 101.75 16.8
 
 



 

Nest 7 HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Specimen 1 1675.68 19 87.72 16
Specimen 2 1675.68 7 70.18 17
Specimen 3 1540.54 10 87.72 9
Specimen 4 1405.41 13 87.72 3
Specimen 5 1810.81 12 87.72 12
Specimen 6 1567.57 16 105.26 10
Specimen 7 1621.62 15 105.26 11
Specimen 8 2351.35 16 87.72 10
Specimen 9 1810.81 15 70.18 10
Specimen 10 1837.84 12 70.18 4
Specimen 11 1486.49 17 70.18 8
Specimen 12 1702.7 12 105.26 10
Specimen 13 1594.59 13 70.18 12
Specimen 14 1594.59 11 105.26 11
Specimen 15 1621.62 11 70.18 9
Specimen 16 1837.84 12 70.18 12
Specimen 17 1675.68 14 87.72 10
Specimen 18 1837.84 15 87.72 10
Specimen 19 1675.68 19 87.72 9
Specimen 20 1837.84 13 105.26 8
Specimen 21 1891.89 16 87.72 7
Specimen 22 1891.89 10 87.72 15
Specimen 23 1756.76 17 70.18 9
Specimen 24 1783.78 10 70.18 11
Specimen 25 1945.95 17 87.72 17
Specimen 26 1567.57 14 105.26 11
Specimen 27 1729.73 16 105.26 9
Specimen 28 1702.7 14 87.72 9
Specimen 29 1702.7 10 87.72 10
Specimen 30 1756.76 9 70.18 11
average 1729.73 13.5 85.96 10.33
 
 



 

Nest 8 HW (мкм) NBH LBH NHTI 
Specimen 1 1729.73 13 70.18 11
Specimen 2 1756.76 20 122.81 8
Specimen 3 1351.35 9 87.72 18
Specimen 4 1972.97 21 122.81 16
Specimen 5 891.89 10 35.09 9
Specimen 6 1459.46 15 70.18 11
Specimen 7 1837.84 15 70.18 12
Specimen 8 1945.95 25 122.81 19
Specimen 9 1837.84 14 70.18 13
Specimen 10 1378.38 13 70.18 17
Specimen 11 1621.62 11 87.72 11
Specimen 12 1675.68 19 87.72 18
Specimen 13 1432.43 21 70.18 14
Specimen 14 1378.38 16 70.18 10
Specimen 15 1729.73 18 122.81 9
Specimen 16 1837.84 19 87.72 15
Specimen 17 1513.51 13 70.18 12
Specimen 18 1891.89 17 122.81 10
Specimen 19 1486.49 14 70.18 16
Specimen 20 1729.73 17 70.18 9
Specimen 21 1594.59 15 87.72 11
Specimen 22 1486.49 14 70.18 17
Specimen 23 1432.43 14 87.72 12
Specimen 24 1837.84 11 70.18 13
Specimen 25 1864.86 16 105.26 13
Specimen 26 1459.46 17 70.18 18
Specimen 27 1567.57 15 70.18 18
Specimen 28 1783.78 11 70.18 12
Specimen 29 1405.41 12 70.18 14
Specimen 30 1648.65 21 122.81 16
average 1618.02 15.53 84.21 13.4
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