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1. Głowa
oz – oko złożone; po – przyoczko; nu – nadustek; trz – trzonek czułka; bcz1-11 – człony biczyka;
ż – żuwaczki; ktż – krawędź tnąca żuwaczek; pcz – pólko czołowe; kp – krawędź potyliczna; cz – czoło
2. Połączenie tułowia z odwłokiem u mrówek z podrodziny Myrmecinae
kp – kolce pozatułowia; pm – pomostek; zp – zapomostek
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3. Odnóże
b – biodro, k – krętarz; u – udo; g – goleń; og – ostroga goleni; s – stopa
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4. Pokrój ciała mrówek z podrodziny Formicinae
p – potylica; gw – głaszczek wargowy; gs – głaszczek szczękowy; pt – przedtułów; śt – śród tułów;
zt – zatułów; pzt – pozatułów; pm – pomostek, łp – łuska pomostka; tI-tV – tergity odwłoka;
sI-sV – sternity odwłoka; bI-bIII – biodra

WSTĘP
Wśród bardzo bogatego i zróżnicowanego świata
zwierząt szczególną uwagę zwracają niewielkie owady społeczne należące do rodziny mrówkowatych
Formicidae. Ich wyjątkowość polega nie tylko na bardzo licznym występowaniu (w mrowisku może przebywać nawet ponad milion osobników) i znacznym
rozprzestrzenieniu (spotykamy je zarówno na obszarach zalesionych, jak i otwartych, na stanowiskach

Kopiec gniazda Formica polyctena

skrajnie suchych i bardzo wilgotnych oraz w budynkach), ale przede wszystkim na ich ciekawej biologii
i ekologii oraz roli, jaką odgrywają w przyrodzie.
Mrówki są szeroko rozpowszechnione we wszystkich środowiskach lądowych. Najwięcej można ich spotkać w rejonach tropikalnych, gdzie występuje ok. 70%
wszystkich znanych gatunków mrówek. Dotychczas
na całym świecie stwierdzono ok. 11 tysięcy gatunków
mrówek, z czego w Europie występuje prawie 600. Szacuje się, że kolejnych 5-10 tysięcy gatunków jest jeszcze nieodkrytych. W Polsce do tej pory znaleziono 101
gatunków mrówek, z których 96 żyje w wolnej przyrodzie, a 5 tylko w ogrzewanych zimą budynkach.
Mrówki dzięki swej wysokiej liczebności i konsumpcji oraz aktywności w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, a także dzięki organizacji społecznej,
mogą silnie oddziaływać na inne komponenty środowiska. Stanowią one jedną z ważniejszych grup
owadów większości środowisk lądowych. Mrówki odznaczają się dużą plastycznością ekologiczną i odpornością na różnego typu zmiany w środowisku. Ich znaczenie w przyrodzie jest bardzo duże i wszechstronne, m.in. oddziaływują na inne grupy bezkręgowców i roślin, stanowią znaczące źródło pokarmu dla
innych zwierząt, wpływają na właściwości ﬁzyczne
i chemiczne gleb.
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Sukces ewolucyjny, jaki mrówki odniosły wraz
z innymi owadami społecznymi, zawdzięczają między innymi sprawności w systemie porozumiewania
się. Mrówki komunikują się ze sobą za pomocą dotyku, zapachu, dźwięku i wzroku. Przesyłają informacje
dotykając się czułkami, produkując różnego rodzaju
chemiczne substancje zapachowe zwane feromonami oraz wydając ultradźwięki o bardzo wysokich częstotliwościach. W ten sposób przekazują sobie nawzajem informacje o środowisku, a tym samym szybciej
i sprawniej reagują na zachodzące w nim zmiany.

Formica rufa
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BUDOWA CIAŁA
Ciało mrówki składa się zasadniczo z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Na głowie wyróżniamy
parę oczu złożonych, trzy przyoczka (u niektórych gatunków mrówek nie występują), parę kolankowato zagiętych czułków oraz nadustek przykrywający nasadę
żuwaczek, pod którymi znajduje się para szczęk i warga dolna, wydłużona w języczek. Oczy złożone składają się z wielu (nawet do około 2000) ommatidiów, przy
czym są one znacznie słabiej wykształcone u form prowadzących podziemny tryb życia. Czułki zbudowane
są z trzonka i biczyka. W zależności od gatunku liczba
członów czułków krajowych mrówek może wynosić
10–12 u samic i robotnic oraz 10–13 u samców.
Aparat gębowy mrówek należy do typu gryzącego. Służy on zarówno do gryzienia twardych pokarmów, jak i do zlizywania płynnych substancji. Dobrze
rozwinięte żuwaczki mają różną formę, w zależności od pełnionej funkcji. Mogą być wąskie, sierpowate lub szerokie, trójkątne, o powierzchni tnącej gładkiej lub ząbkowanej.
Tułów zbudowany jest z czterech segmentów:
przedtułowia, śródtułowia, bardzo słabo widocznego zatułowia oraz pozatułowia (propodeum), które
właściwie jest pierwszym segmentem odwłokowym.
Od tułowia odchodzą trzy pary odnóży oraz dwie pary

skrzydeł (te ostatnie tylko u form płciowych). Skrzydła
mrówek różnią się wielkością – przednie są wyraźnie
większe od tylnych. Podczas lotu rząd specjalnych haczyków spina przednie skrzydło z tylnym, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia nośna skrzydeł.
Odwłok (nie wliczając propodeum) składa się z 7
lub 8 segmentów, z których widocznych jest tylko 4-5.
Jeden lub dwa pierwsze segmenty (pomostek i zapomostek) tworzą charakterystyczne przewężenie (stylik) pomiędzy tułowiem a odwłokiem, a dopiero dalsze właściwy odwłok. Na jego końcu znajdują się narządy płciowe (zredukowane u robotnic) oraz żądło
lub zbiorniczek z kwasem mrówkowym.
Ciało mrówek może być zabarwione na kolor żółty, brunatny, rudy lub czarny. U niektórych gatunków
całe ciało jest ubarwione jednolicie, u innych poszczególne części różnią się kolorem lub odcieniem. Ponadto powierzchnia ciała mrówek może być różnie owłosiona i urzeźbiona.
Najmniejsze mrówki mierzą zaledwie 0,8 mm długości (tropikalny gatunek Solenopsis), największe osiągają długość 4,5 cm (Dorylidae). Nasze rodzime mrówki mają długość ciała od 1,5 mm (Solenopsis fugax)
do prawie 20 mm (samica Camponotus ligniperdus).

BIOLOGIA
Wszystkie mrówki zaliczamy do organizmów właściwie społecznych, to znaczy takich, które charakteryzują się następującymi cechami: w rodzinie współbytują ze sobą osobniki z co najmniej dwóch pokoleń, członkowie rodziny współdziałają w opiece nad
potomstwem oraz w rodzinie występuje ścisły podział obowiązków.
W społeczeństwie mrówek wyróżniamy trzy kasty: samce, samice i robotnice. Samce i samice tworzą
kasty płciowe, odpowiedzialne za rozmnażanie rodziny. Pomiędzy samcami i samicami występuje wyraźny dymorﬁzm płciowy (różnice w budowie zewnętrznej). Samica ma dużą głowę i tułów z silnie rozwiniętą
częścią grzbietową śródtułowia, słabo przytwierdzone

a
b
Kasty mrówek: a - samica, b - samiec, c - robotnica

c
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skrzydła oraz duży odwłok. Samce z kolei mają małą
głowę o drobnych żuwaczkach i ogromnych oczach,
ich czułki są zwykle o jeden człon dłuższe niż u samic,
śródtułów jest rozwinięty jeszcze silniej, niż u samic,
a odwłok smukły, liczący o jeden segment więcej i zakończony widocznym aparatem kopulacyjnym. Obie
formy płciowe są zwykle uskrzydlone, z tym, że samce posiadają skrzydła przez całe swoje życie, a samice pozbywają się ich po locie godowym.
Robotnice tworzą kastę bezpłciową, chociaż
faktycznie są one również samicami, ale z niedorozwiniętymi narządami rozrodczymi. Robotnice wykonują różne czynności związane z obroną mrowiska, zaopatrywaniem go w pokarm oraz opieką nad
potomstwem. Budowa robotnic jest niekiedy zróżnicowana nawet w obrębie tego samego gatunku,
np. u dość pospolitego w naszych lasach gatunku
Camponotus herculeanus występują dwie formy robotnic, różniące się wielkością ciała, szerokością głowy i wielkością żuwaczek. Robotnice małe, o długości ciała ok. 5 mm (tzw. robotnice minor) zajmują się
przede wszystkim opieką nad potomstwem, a robotnice duże – ok. 12 mm długości (robotnice major) zajmują się głównie obroną gniazda.
Wielkość kolonii może być bardzo zróżnicowana. Kolonia Ponera coarctata liczy od kilkunastu
6

do kilkudziesięciu robotnic, natomiast kolonia Formica
polyctena może się składać nawet z ponad miliona
osobników. W krajach tropikalnych, gdzie mrówki znalazły najlepsze warunki do rozwoju, w jednej
kolonii może występować wiele milionów robotnic,
np. u mrówki koczującej z rodzaju Eciton liczba osobników dochodzi do 22 mln.
Mrówki budują gniazda różnego typu, zarówno
pod ziemią, jak i na jej powierzchni, a także w martwym drewnie i żywych roślinach. Do budowy gniazd
używają najczęściej ziemi oraz różnych części roślin.
Gniazdo podziemne składa się z wielu nieregularnie
rozmieszczonych komór połączonych ze sobą chodnikami. Takie gniazda budują np. mrówki z rodzajów: Myrmica, Tetramorium i Lasius. Niektóre mrówki, np. z rodzaju Formica i Lasius budują gniazda z naziemną częścią w postaci mniejszych lub większych
kopców. Kopce te mogą być zbudowane z ziemi lub
drobnych części roślinnych, np. igieł sosnowych i patyczków, szyszkowych łusek, czy pociętych łodyg traw.
Gniazda Lasius ﬂavus bywają często poprzerastane
roślinami, np. macierzanką. Kopce mrówek z rodzaju
Formica mogą osiągać znaczne rozmiary, ich wysokość przekracza niekiedy 1 metr, a średnica 2-3 metry. Zewnętrzna warstwa mrowiska (do 20 cm), składająca się z igieł, liści, źdźbeł trawy i scementowanych

ze sobą ziaren piasku, zatrzymuje wodę deszczową.
Niżej znajduje się kilkudziesięciocentymetrowa warstwa złożona z niewielkich fragmentów gałązek. Centralną część mrowiska często stanowi stary pniak lub

Budowa gniazda Formica rufa

korzeń, pod którym znajduje się mieszanina częściowo rozłożonych szczątków organicznych i ziaren piasku. Na samym dole gniazda znajdują się wydrążone w ziemi korytarze i komnaty, służące mrówkom
za zimowe schronienie. Warunki panujące w mrowisku różnią się znacznie od tych na zewnątrz. Mrówki
potraﬁą utrzymywać optymalną dla nich temperaturę i wilgotność, a także odczyn pH. Różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz mrowiska może wynosić
nawet 20 oC. Kopiec mrowiska jest obiektem dynamicznym, jego struktura jest ciągle przebudowywana, gałązki i igły przenoszone są raz w głąb, raz na zewnątrz kopca, co zapobiega rozwojowi pleśni. Robotnice nieustannie czyszczą gniazdo, usuwając zeń
wszelkie nieczystości. Są one wynoszone na specjalnie do tego celu wyznaczone „śmietniska”, pełniące
też rolę cmentarza dla martwych mrówek.
W dojrzałej
kolonii samica-królowa (lub wiele samic) jest przez
robotnice karmioj
l
p
na, czyszczona
i otoczona ciągłą
opieką. Całe swoje siły poświęca Jajo (j), larwa (l) i poczwarka (p) mrówki
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na składanie jaj. Robotnice odbierają świeżo złożone jaja i zanoszą je do komory lęgowej. Po kilku (1-5)
tygodniach wykluwają się z nich larwy. Potomstwo
jest przez robotnice czyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń oraz przenoszone w górę i w dół kopca,
w zależności od panujących warunków termicznych.
U mrówek występuje rozwój złożony – z jaja wykluwa się larwa, która po intensywnym wzroście połączonym z kilkukrotnym linieniem przechodzi w postać nieruchomej poczwarki. Po pewnym czasie z poczwarki uwalnia się dorosła mrówka.
Jednym z ważniejszych czynników, utrwalających więź w społeczeństwie mrówek jest trofolaksja,
czyli wymiana płynnego pokarmu między osobnikami jednej rodziny. Płynny pokarm przechowywany jest przez mrówki w wolu, skąd może być zwra-

Robotnice Lasius niger podczas trofolaksji
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Kolonia Formica exsecta

cany w celu nakarmienia nim innych mrówek. Robotnice karmią w ten sposób zarówno larwy i królową, jak i siebie nawzajem. Oprócz wielu niewątpliwych zalet ma to również i wady – w przypadku pobrania przez jedną z robotnic pokarmu zawierającego truciznę o opóźnionym działaniu może ona w krótkim czasie traﬁć do wielu osobników kolonii. Zjawisko to wykorzystywane jest w walce z niepożądanymi przez człowieka gatunkami mrówek.
Niektóre gatunki mrówek tworzą pojedyncze
gniazda, inne całe kolonie składające się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset gniazd. Często w obrębie kilku czy nawet kilkunastu gniazd występuje wymiana osobników i pokarmu. Pomiędzy tymi gniazdami

Gniazdo Formica sanguinea

widoczne są szlaki komunikacyjne, które biegną na powierzchni ziemi lub podziemnymi tunelami.
Wiele gatunków mrówek buduje swoje gniazda w pniach martwych drzew, drążąc w nich skomplikowaną sieć kanałów i komór, o ścianach impregnowanych masą powstałą z przeżutego drewna i śliny. Drzewa, w których znajdują się gniazda
Camponotus, mają w przyrdzeniowej części pnia
sieć kanałów i korytarzy, sięgających od podstawy
pnia niekiedy nawet do kilkunastu metrów w górę!
O mrówkach tych leśnicy nie wyrażają się zbyt pochlebnie, a w krajach, gdzie przemysł drzewny stanowi ważną gałąź gospodarki, prowadzi się z nimi
zdecydowaną walkę.

Większość gatunków mrówek odżywia się zarówno pokarmem zwierzęcym, jak i roślinnym. Bardzo chętnie zbierają nasiona roślin, korzystają ze spadzi produkowanej przez mszyce oraz z soku wydzielanego przez zranione drzewa. Mrówki są też doskonałymi myśliwymi. Robotnice Formica rufa z jednego średniej wielkości
mrowiska chwytają
dziennie ok. 2 000
owadów, z których
znaczna część może
stanowić zagrożenie
dla drzew. Nic więc
dziwnego, że leśnicy
uważają mrówki leśne
za jednego z ważniejszych pomocników
w walce z masowym
występowaniem wielu gatunków owadów
uważanych za szkodniki lasu.
Mrówki z niektórych gatunków opieMrówka zbierająca spadź produkowaną
kują się mszycami,
przez mszyce
korzystając w zamian
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z produkowanej przez nie spadzi. Mszyce wyciągają soki
z rośliny, na której żyją, przyswajając z nich głównie białka i tłuszcze, wydalają natomiast cukry proste. W ciągu jednego sezonu robotnice Lasius niger pochodzące
z jednego gniazda (3 500 robotnic), zbierają 1 litr spadzi,
a robotnice Formica rufa (100 000 osobników) aż 10 kg!
Udział spadzi w pokarmie tych mrówek może osiągnąć
aż 45%. Niektóre mrówki wysoko wyspecjalizowały się
w hodowli mszyc: Lasius fuliginosus, żyjący w starych
drzewach, buduje dla swoich mszyc specjalne komory
ziemne, połączone ze sobą długimi chodnikami. Z kolei Lasius ﬂavus, budujący gniazda podziemne, drąży
chodniki wokół korzeni roślin, na których hoduje swoje
mszyce. Aby zapewnić sobie dostawę spadzi na przyszłość, pod koniec sezonu mrówki zbierają jaja mszyc
i przechowują je przez zimę w mrowisku.
Kiedy mrowisko osiąga dojrzałość (dopiero w kilka lat po założeniu) zaczynają się w nim pojawiać formy płciowe. Początkowo pozostają one wewnątrz
gniazda, a w odpowiednim okresie wychodzą z niego, wspinają się na pobliskie rośliny i wzlatują w powietrze. Rozpoczyna się lot godowy, który dla danego
gatunku odbywa się w tym samym okresie. Pierwsze
wzlatują samce, a po nich samice. Kopulacja najczęściej rozpoczyna się już w powietrzu, chociaż u niektórych gatunków następuje dopiero na ziemi. Jedna
10

samica kopuluje kolejno z kilkoma samcami, a cały
lot trwa około godziny. W tym czasie samica nie zostaje zapłodniona, a jedynie zaplemniona – gromadzi plemniki w specjalnym zbiorniczku nasiennym,
gdzie przechowuje je do końca swojego życia. Wkrótce po locie godowym samce giną, a samice przystępują do zakładania nowych gniazd. Podczas lotu godowego mrówki są łatwą zdobyczą wielu drapieżników, głównie ptaków i drapieżnych owadów. Tylko
nielicznym samicom udaje się przeżyć lot godowy
i założyć nową rodzinę.
U zdecydowanej większości gatunków mrówek zapłodniona samica samodzielnie zakłada nowe
gniazdo. Zaraz po locie godowym odrzuca skrzydła, które teraz nie są jej już potrzebne. Następnie
znajduje sobie jamkę pod kamieniem, czy inne dogodne schronienie i zamurowuje wejście, odseparowując się od świata. W takim odosobnieniu samica przebywa aż do wyklucia się pierwszych robotnic,
co może potrwać nawet ponad rok. Przez cały ten
czas nie pobiera pożywienia, korzystając jedynie z zapasów zgromadzonych w wolu przed lotem godowym oraz z rozkładanych stopniowo potężnych mięśni skrzydeł. Niekiedy zjada część złożonych przez siebie jaj (tzw. jaja troﬁczne). Pierwsze robotnice są zawsze drobne. Przejmują one od samicy większość
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Robotnica

Lot godowy

Zaplemniona
samica odrzuca
skrzydła

Samica

Poczwarka

Larwa

Z części jaj
zapłodnionych
powstają robotnice

Larwa

Larwa

Poczwarka

Larwa

Z części jaj zapłodnionych powstają samice

W początkowym okresie z jaj wylęgają się wyłącznie robotnice, potem
zaś również formy płciowe

Samica-królowa zakłada gniazdo i składa pierwsze jaja

Po locie godowym
samiec ginie

Samiec

Z jaj niezapłodnionych powstają samce

Larwa

Larwa

Poczwarka

CYKL ROZRODCZY

obowiązków związanych ze zdobywaniem pokarmu i opieką nad potomstwem.
Przez długi okres w gnieździe pojawiają się wyłącznie robotnice. Dopiero po osiągnięciu przez rodzinę dojrzałości pojawiają się formy płciowe. Samica może sama decydować o płci swojego potomstwa:
z jaj zapłodnionych rozwijają się samice i robotnice,
z nie zapłodnionych samce. U niektórych gatunków
tylko jedna samica w gnieździe może się rozmnażać
(monoginiczność), u innych jaja składane są przez wiele samic (poliginiczność), których liczba może dochodzić nawet do 300. Po upływie kilku lat w gnieździe
pojawiają się formy płciowe i odtąd cały cykl powtarza się co roku: na początku sezonu, po przebudzeniu
ze snu zimowego, wykluwają się wyłącznie robotnice,
latem pojawiają się samce i samice, na zimę zaś rodzina zbija się w ciasny kłąb na dnie gniazda, gdzie hibernuje. Robotnice krajowych gatunków mrówek żyją
2-3 lata, samice natomiast 15-20 lat.
W przeciwieństwie do innych błonkówek społecznych (pszczoły i osy), u których zimują wyłącznie
młode, zapłodnione samice, mrówki zimują całymi rodzinami. Ich sen zimowy (hibernacja) rozpoczyna się
zwykle w październiku-listopadzie, kiedy niskie temperatury uniemożliwiają mrówkom normalną aktywność, i trwa do marca-kwietnia. Wiosną początkowo
12

Samica Lasius platythorax podczas hibernacji

jedynie nieliczne robotnice furażują na powierzchnię
gniazda, gdzie nagrzewają swoje ciała w promieniach
słońca, a następnie wracają w głąb mrowiska. Stopniowo coraz więcej robotnic transportuje w ten sposób ciepło do gniazda, przyspieszając powrót do aktywności całej rodziny.
Zdarza się czasem, że młoda samica obejmuje
władzę nad mrowiskiem innego gatunku, np. samica
Formica rufa nad gniazdem Formica fusca, czy Lasius

fuliginosus nad gniazdem Lasius umbratus. W tych przypadkach robotnice obcego gatunku zostają z czasem
zastąpione przez własne, a zjawisko to nazywamy czasowym pasożytnictwem społecznym. Inaczej ma się
sprawa z prawdziwym pasożytnictwem społecznym,
kiedy to młoda samica wdziera się do obcego gniazda,
zabija panującą tam królową i zajmuje jej miejsce. Zdarza się też, jak w przypadku Strongylognathus testaceus
i Tetramorium caespitum, że samica pierwszego gatunku zostaje przyjęta do gniazda drugiego i pokojowo współżyje z samicą gospodarza. Obie też produkują potomstwo, przy czym samica Strongylognathus
testaceus hormonalnie hamuje u samicy Tetramorium
caespitum produkcję form płciowych.
Skrajnym przypadkiem pasożytnictwa społecznego jest zachowanie obserwowane np. u mrówek
z gatunku Anergates atratulus, które nie posiadają własnej kasty robotnic. Samica po wejściu do gniazda
Tetramorium caespitum w jakiś sposób wpływa na zachowanie robotnic, które zabijają własną królową i zaczynają się opiekować nową królową.
W świecie mrówek spotykamy też zjawisko niewolnictwa. Niektóre gatunki, jak np. Formica sanquinea,
uprawiają ten proceder czasowo i mogą się obyć bez
niewolnic. Czasem samica gromadzi wokół siebie robotnice innego gatunku, osierocone przez własną kró-

lową, czasem jednak siłą porywa je z cudzego gniazda, najczęściej jeszcze w postaci poczwarek. Robotnice-niewolnice zachowują się jak robotnice gatunku gospodarza, nie wykazując najmniejszych nawet
skłonności do ucieczki. Mrówki z gatunku Polyergus
rufescens z kolei nie potraﬁą się obyć bez robotnic-niewolnic, ponieważ ich robotnice mają tak przekształcone żuwaczki, że nadają się wyłącznie do walki, a nie
do pracy. O ile w kolonii Formica sanguinea udział niewolnic wynosi od 1 do 50%, o tyle u Polyergus rufescens
niewolnice stanowią blisko 85% całej społeczności
gniazda.
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KLUCZ DO OZNACZANIA ROBOTNIC
WYBRANYCH GATUNKÓW MRÓWEK POLSKI
W niniejszym kluczu do rozpoznawania gatunków mrówek uwzględniono wyłącznie robotnice.
Są one dostępne przez cały sezon i łatwe je znaleźć.
Rozróżnienie płci u mrówek
1. Dobrze widocznych 4-5 tergitów i sternitów odwłoka; na końcu odwłoka może występować aparat jadowy zakończony żądłem; głowa duża ........2
– dobrze widocznych 5-6 tergitów i sternitów odwłoka; na końcu odwłoka występuje aparat kopulacyjny; głowa mała, oczy mocno wypukłe; ciało smukłe, zwykle uskrzydlone.......................samce
2. Osobniki zawsze bezskrzydłe, tułów słabo rozwinięty ....................................................................... robotnice
– osobniki mogą mieć skrzydła lub ślady
po ich występowaniu; tułów silnie rozwinięty, masywny ............................................................ samice

a
Odwłok samca (a) i robotnicy (b)
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b

Przegląd systematyczny
Podana poniżej systematyka mrówek, występujących w środowiskach leśnych Polski, zgodna jest
z najnowszym opracowaniem „Fauna Polski” (Bogdanowicz i in. 2004).
Rodzina:
Formicidae
Podrodzina:
Ponerinae
Rodzaj:
Ponera Latreille, 1804
Gatunek: Ponera coarctata (Latreille, 1802)
Podrodzina:
Dolichoderinae
Rodzaj:
Dolichoderus Lund, 1831
Gatunek: Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus,
1758)
Podrodzina:
Myrmicinae
Rodzaj:
Myrmica Latreille, 1804
Gatunki: Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Myrmica lobicornis Nylander, 1846
Myrmica sabuleti Meinert, 1861
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
Myrmica schencki Emery, 1895
Rodzaj:
Stenamma Westwood, 1839
Gatunek: Stenamma debile (Förster,1850)
Rodzaj:
Formicoxenus Mayr, 1855
Gatunek: Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846)
Rodzaj:
Leptothorax Mayr, 1855

Gatunki: Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)
Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)
Leptothorax gredleri Mayr, 1855
Rodzaj:
Temnothorax Mayr, 1861
Gatunki: Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926)
Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)
Temnothorax nylanderi (Förster,1850)
Temnothorax corticalis (Schenck, 1852)
Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775)
Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)
Rodzaj:
Harpagoxenus Forel, 1893
Gatunek: Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849)
Rodzaj:
Tetramorium Mayr, 1855
Gatunek: Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
Rodzaj:
Strongylognathus Mayr, 1855
Gatunek: Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852)
Podrodzina:
Formicinae
Rodzaj:
Formica Linnaeus, 1758
Podrodzaj: Formica s. str. Linnaeus, 1758
Gatunki: Formica rufa Linnaeus, 1761
Formica polyctena Förster, 1850
Formica aquilonia Yarrow, 1955
Formica pratensis Retzius, 1783
Formica truncorum Fabricius, 1804
Formica lugubris Zetterstedt, 1838
Podrodzaj: Serviformica Forel, 1913

Gatunki: Formica fusca Linnaeus, 1758
Formica cinerea Mayr, 1853
Formica cunicularia Latreille, 1798
Formica lemani Bondroit, 1917
Formica ruﬁbarbis Fabricius, 1793
Podrodzaj: Raptiformica Forel, 1913
Gatunek: Formica sanguinea Latreille, 1798
Podrodzaj: Coptoformica Müller,1923
Gatunek: Formica exsecta Nylander, 1846
Formica pressilabris Nylander, 1846
Formica foreli Emery, 1909
Rodzaj:
Polyergus Latreille, 1804
Gatunek: Polyergus rufescens (Latreille, 1798)
Rodzaj:
Camponotus Mayr, 1861
Podrodzaj: Camponotus s. str. Mayr, 1861
Gatunek: Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758)
Camponotus ligniperdus (Latreille, 1802)
Camponotus vagus (Scopoli, 1763)
Podrodzaj: Myrmentoma Forel, 1912
Gatunek: Camponotus fallax (Nylander, 1856)
Rodzaj:
Lasius Fabricius, 1804
Podrodzaj: Lasius s. str. Fabricius, 1804
Gatunki: Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Lasius platythorax Seifert, 1991
Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
Lasius alienus (Förster, 1850)
15

Lasius brunneus (Latreille, 1798)
Podrodzaj: Cautolasius Wilson, 1955
Gatunek: Lasius ﬂavus (Fabricius, 1782)
Podrodzaj: Chtonolasius Ruzsky, 1912
Gatunki: Lasius bicornis (Förster, 1850)
Lasius citrinus Emery, 1922
Lasius umbratus (Nylander, 1846)
Podrodzaj: Dendrolasius Ruzsky, 1912
Gatunek: Lasius fuliginosus (Latreille, 1798).

KLUCZ DO PODRODZIN
Rodzina: Formicidae
stylik dwusegmentowy
(pomostek, zapomostek)

Myrmicinae

stylik jednosegmentowy
(pomostek)

s. 17

żądło widoczne, I tergit oddzielony
od II przewężeniem

Ponerinae

s. 18
kloaka w postaci
szczeliny bez
wieńca włosków

kloaka wyciągnięta
w rurkę otoczoną
wieńcem włosków

Formicinae
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brak żądła i przewężenia
między tergitami I i II

s. 18

Dolichoderinae

s. 18

17

s. 19

Myrmica

golenie II i III pary odnóży
z dużą (dłuższą niż szer.
goleni w tylnej części),
grzebykowatą ostrogą

s. 20

s. 20

Stenamma

s. 21

czułki
z buławką 4lub 5-członową

boczne odcinki
nadustka nie
podniesione

golenie II i III pary odnóży z dużą
gładką ostrogą, czasem z jedną
małą (krótszą niż szer. goleni
w tylnej części), grzebykowatą lub
dwiema dodatkowymi gładkimi

s. 18

Formicoxenus

s. 18

krawędź tnąca
żuwaczek ząbkowana

Harpagoxenus

Temnothorax

czułki
z buławką
3-członową

Tetramorium

boczne odcinki
nadustka
podniesione
listewkowato

s. 19

s. 21

pomostek i zapomostek
z kolcem, ząbkiem lub
wyrostkiem

krawędź tnąca
żuwaczek gładka

Leptothorax

zapomostek bez wyrostków

żuwaczki szerokie, trójkątne

czułki 11-członowe

Strongylognathus

żuwaczki wąskie,
sierpowate

czułki 12-członowe

Podrodzina: Myrmicinae

KLUCZ DO RODZAJÓW
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s. 21

żuwaczki szerokie,
trójkątne

tylko 1 rodzaj – Dolichoderus

Podrodzina: Dolichoderinae

s. 24

Formica

Lasius

s. 22

powierzchnia grzbietowa pozatułowia prawie
tej samej długości, co jej powierzchnia tylna

s. 22

czułki osadzone blisko górnej
krawędzi nadustka

powierzchnia grzbietowa pozatułowia wyraźnie krótsza,
niż jej powierzchnia tylna, jeśli nie, to ciało żółte

Camponotus

czułki osadzone powyżej górnej
krawędzi nadustka

Polyergus

żuwaczki wąskie,
sierpowate

Podrodzina: Formicinae

tylko 1 rodzaj – Ponera

Podrodzina: Ponerinae

KLUCZ DO RODZAJÓW
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Myrmica ruginodis

Myrmica rubra

przednia powierzchnia
pomostka wklęsła,
kolce pozatułowia długie

Myrmica schencki

przednia powierzchnia
pomostka płaska,
kolce pozatułowia krótkie

Myrmica lobicornis

Myrmica scabrinodis

u nasady trzonka
czułka małe,
płatowate rozszerzenie

trzonek czułka u nasady załamany,
z rozszerzeniem lub ząbkiem

wierzchołek pomostka spłaszczony,
kolce pozatułowia równe odległości
między ich wierzchołkami lub dłuższe

wierzchołek pomostka zaokrąglony,
kolce pozatułowia krótsze niż
odległość między ich wierzchołkami

trzonek czułka
u nasady łagodnie
wygięty

Rodzaj: Myrmica

Myrmica sabuleti

u nasady trzonka
czułka duże,
płatowate rozszerzenie

trzonek innego kształtu,
bez rozszerzenia lub ząbka

trzonek czułka
u nasady łukowato
załamany, z kantem,
listwą lub płatowatym
rozszerzeniem

tylko 1 gatunek – Strongylognathus testaceus

Rodzaj: Strongylognathus

KLUCZ DO GATUNKÓW
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Temnothorax unifasciatus

tułów
bez
wgłębienia

Temnothorax tuberum

tergity odwłoka
brązowe,
tylko nasada
I tertgitu żółta

kolce
pozatułowia
rótkie

pomostek z szypułką,
z proﬁlu nie trójkątny,
pozatułów z ostrymi kolcami

tergity odwłoka
żółte, jedynie
na I tergicie
brązowa przepaska

Temnothorax parvulus

kolce pozatułowia krótkie,
u nasady proste

tergity odwłoka żółte, tylko
wierzchołek I tergitu brązowy, czasem
wąskie brązowe przepaski i na
dalszych tergitach

Temnothorax aﬃnis

kolce pozatułowia
długie

Temnothorax corticalis

pomostek bez szypułki, z proﬁlu
trójkątny, pozatułów z krótkimi,
tępymi kolcami w postaci ząbków

Temnothorax nylanderi

tergity odwłoka
brązowe, tylko
nasada I tergitu
z żółtą plamą

Temnothorax crassispinus

kolce pozatułowia długie
i zakrzywione

tułów
z
wgłębieniem

Rodzaj: Temnothorax

tylko 1 gatunek – Tetramorium caespitum

Rodzaj: Tetramorium
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Leptothorax muscorum

Leptothorax gredleri

tylko 1 gatunek – Polyergus rufescens

Rodzaj: Polyergus

tylko 1 gatunek – Ponera coarctata

Rodzaj: Ponera

tylko 1 gatunek – Formicoxenus nitidulus

Rodzaj: Formicoxenus

tylko 1 gatunek – Harpagoxenus sublaevis

Rodzaj: Harpagoxenus

środkowa część nadustka błyszcząca
i prążkowana

trzony czułków i golenie z przylegającymi
włoskami

środkowa część nadustka gładka,
błyszcząca, bez prążkowania

Leptothorax acervorum

trzony czułków i golenie z licznymi,
odstającymi włoskami

Rodzaj: Leptothorax

tylko 1 gatunek – Stenamma debile

Rodzaj: Stenamma
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Lasius ﬂavus

na spodzie głowy
brak odstających włosków,
łuska pomostka ma kształt
przypominający odwrócony
trójkąt

całe ciało żółte

Lasius fuliginosus

ciało czarne,
błyszczące, krawędź
potyliczna wcięta

Camponotus ligniperdus

rozległa
czerwona plama
na nasadzie
odwłoka

mała
czerwona plama
na nasadzie odwłoka
lub jej brak

Camponotus vagus

na spodzie głowy
odstające włoski,
łuska pomostka
innego kształtu

całe ciało czarne,
krawędź potyliczna
z odstającymi
włoskami

nadustek bez wcięcia

ciało brązowe,
brązowoczerwone
lub dwubarwne

ciało innego koloru,
krawędź potyliczna
nie wcięta

Camponotus herculeanus
Rodzaj: Lasius

ciało dwukolorowe,
krawędź potyliczna
bez włosków

Camponotus fallax

nadustek z wcięciem

Rodzaj: Camponotus

23

Lasius niger

nadustek
z gęstym omszeniem,
na trzonkach czułków
krótkie włoski

Lasius emarginatus

ciało dwubarwne

Lasius citrinus

grzbietowa
powierzchnia
trzonków czułków
i zewnętrzna krawędź
goleni tylnych odnóży
bez odstających
włosków

Lasius bicornis

odstające włoski tylko przy tylnej
krawędzi tergitów odwłoka

ciało jednobarwne

grzbietowa
powierzchnia
trzonków czułków
i zewnętrzna krawędź
goleni tylnych
odnóży z odstającymi
włoskami

Lasius alienus

ciało jednobarwne
z odstającym
omszeniem

grzbietowa
powierzchnia
trzonków czułków
i zewnętrzna krawędź
goleni tylnych odnóży
bez odstających
włosków

Lasius platythorax

nadustek
z rzadkim omszeniem,
na trzonkach czułków
długie włoski

Lasius brunneus

ciało dwubarwne
z równo
przylegającym
omszeniem

Lasius umbratus

grzbietowa
powierzchnia trzonków
czułków i zewnętrzna
krawędź goleni tylnych
odnóży z odstającymi
włoskami

odstające włoski na całej
powierzchni tergitów odwłoka
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Formica fusca

na udach II pary odnóży
brak odstających włosków,
na powierzchni tułowia
brak odstających włosków
lub tylko pojedyncze (1-5)

Formica cinerea

omszenie
miedzy
przyoczkami
gęste

ciało jednobarwne

krawędź
potyliczna
prosta lub
lekko wcięta

ciało dwubarwne

Formica lemani

na udach II pary odnóży
3-12 odstających
włosków, na powierzchni
tułowia więcej niż
6 odstających włosków

głowa i tułów bez odstających włosków
lub z nielicznymi

Formica foreli

Formica execta

na wszystkich tergitach
i sternitach odstające włoski

głowa i tułów z licznymi odstającymi włoskami

Formica presilabris

omszenie
miedzy
przyoczkami
rzadkie

tergity I-III i sternity I-II bez
odstających włosków

krawędź
potyliczna
głęboko
wcięta

Rodzaj: Formica

25

łuska pomostka bez włosków

Formica cunicularia

łuska pomostka z włoskami

Formica ruﬁbarbis

pólko czołowe
matowe;
głaszczki szczękowe
sięgają poza tylną
krawędź oka

Formica sanguinea

nadustek
z
wcięciem

Formica truncorum

u większych robotnic
tułów i głowa
jednolicie czerwone;
ciało pokryte krótkimi,
gęstymi włoskami

nadustek
bez
wcięcia

u większych robotnic
przynajmniej głowa
częściowo brunatna;
ciało bez włosków lub
z długimi i rzadkimi
włoskami

pólko czołowe
błyszczące;
głaszczki szczękowe
nie sięgają tylnej
krawędzi oka
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Formica lugubris

Formica pratensis

na grzbiecie tułowia mniej niż 6 włosków,
spód głowy bez włosków

Formica polyctena
Formica rufa

krawędź potyliczna
bez włosków

na grzbiecie tułowia co najmniej 6 odstających
włosków, spód głowy z odstającymi włoskami

Formica aquilonia

krawędź potyliczna z kilkoma włoskami

ciemna plama na śródtułowiu
o niewyraźnym konturze

głowa i tułów z nielicznymi odstającymi włoskami

ciemna plama na śródtułowiu
o wyraźnym konturze

głowa i tułów z licznymi odstającymi włoskami

Ponera coarctata – złośnica zwyczajna
Długość ciała robotnic 2,5-3,5 mm; ciało brązowe, czasem bardzo ciemne, prawie czarne. Zamieszkuje suche zbiorowiska trawiaste oraz widne lasy. Gniazda buduje w ściółce lub pod kamieniami. Zwykle tworzy kolonie monoginiczne, liczące do kilkudziesięciu
robotnic. Mrówki drapieżne, odznaczające się spokojnym usposobieniem, trudne do wytropienia, ponieważ robotnice furażują pojedynczo, przeszukując
warstwy gleby i ściółki. Lot godowy w sierpniu i wrześniu. Gatunek śródziemnomorski, w Polsce wykazany z pojedynczych stanowisk. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT).
Dolichoderus quadripunctatus – nadrzewnica czteroplamka
Długość ciała robotnic 3,5-4,0 mm; tułów czerwonobrązowy, głowa i odwłok ciemnobrązowe lub czarne, na pierwszym i drugim termicie odwłoka po dwie
jasnożółte plamki. Gatunek dendroﬁlny, gniazduje
w martwych częściach żywych drzew i w drewnianych konstrukcjach. Występuje w miejscach ciepłych,
nasłonecznionych – na brzegach lasów, w sadach itp.
Kolonie, zwykle monoginiczne, liczące do kilkuset robotnic. Mrówki w dużym stopniu drapieżne (korzysta-

ją też ze spadzi), furażują prawie wyłącznie na drzewach. Lot godowy w lipcu. Gatunek eurosyberyjski,
w Polsce występuje w środkowej i południowej części kraju, wszędzie rzadki. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce”
ze statusem gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT).
Myrmica ruginodis – wścieklica podobna
Długość ciała robotnic 4,0-6,0 mm; ciało rudobrązowe, w różnych odcieniach. Najmniej ciepłolubny gatunek z europejskich wścieklic. Spotykany
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w umiarkowanie wilgotnych lasach, unika miejsc suchych i nasłonecznionych, a także środowisk silnie zatropogenizowanych. Gniazduje w glebie, w kępach
traw i płatach mchu, często też pod kamieniami,
w próchniejących pniakach pod odstającą korą; gniazda często z niewielkimi kopcami utworzonymi z ziemi
lub ze szczątków roślinnych. Kolonie mono- lub poliginiczne, liczące do kilku tysięcy robotnic, mogą tworzyć systemy polikaliczne. Mrówki żywią się głównie
nektarem i spadzią. Lot godowy w sierpniu i wrześniu.
Gatunek północnopalearktyczny, występuje w całej
Polsce, w górach sięga po turnie, na halach i połoninach jest gatunkiem dominującym.
Myrmica sabuleti – wścieklica uszatka
Długość ciała robotnic 4,0-5,0 mm; ciało rudobrązowe. Gatunek umiarkowanie ciepło- i sucholubny, preferujący środowiska nieco suchsze i cieplejsze
niż M. scabrinodis, jakkolwiek w Polsce znajdowany też
w miejscach wilgotnych, nawet na torfowiskach. Występuje zarówno w środowiskach otwartych, jak i w lasach. Gniazduje w glebie, w kępach traw i mchów, pod
kamieniami. Kolonie przeważnie poligiliczne, liczące
zwykle kilkaset (maksymalnie 2000) robotnic. Mrówki nie agresywne, żerują (często zbiorowo) na roślinach zielnych i krzewach, żywiąc się spadzią i nekta28

rem. Lot godowy w sierpniu i wrześniu. Gatunek eurosyberyjski, pospolity w całej Polsce, w górach sięga regla dolnego.
Myrmica rubra – wścieklica zwyczajna
Długość ciała robotnic 3,5-5,0 mm; ciało żółtaworude. Gatunek najbardziej wilgociolubny z europejskich wścieklic. Spotykany w środowiskach od umiarkowanie do skrajnie wilgotnych, częściej na terenach
otwartych, niż w lasach. Chętnie zasiedla środowiska
silnie zmienione przez człowieka. Gniazduje w glebie,
w kępach traw i płatach mchu, często też pod kamieniami, w próchniejącym drewnie i pod korą; gniazda często z niewielkimi kopcami utworzonymi z ziemi lub ze szczątków roślinnych. Kolonie zwykle poliginiczne, liczące kilka tysięcy robotnic, mogą two-

rzyć systemy polikaliczne. Mrówki bardzo agresywne. Żywią się głównie nektarem i spadzią. Lot godowy w sierpniu, czasem we wrześniu. Gatunek północnopalearktyczny, pospolity w całej Polsce, w górach
sięga regla dolnego.
Myrmica lobicornis – wścieklica płatkorożna
Długość ciała robotnic 4,0-5,0 mm; ciało zwykle
dwubarwne: rudobrązowy tułów i ciemniejsze głowa
i odwłok, czasem całe ciemnobrązowe. Zamieszkuje
lasy, głównie iglaste, łąki i pastwiska, spotykany też
na miejscach bardzo suchych, np. murawach kserotermicznych. Gniazduje w glebie i szczelinach skalnych,
pod kępami mchu i pod kamieniami. Kolonie mono-

giniczne, średnio liczne (do kilkuset robotnic). Mrówki
odznaczają się niewielką agresywnością. Lot godowy
w lipcu i sierpniu. Gatunek borealno-górski, spotykany
w całej Polsce, w górach sięga po regiel górny.
Myrmica schencki – wścieklica Schencka
Długość ciała robotnic 4,0-4,5 mm; ciało rudobrązowe, czasem głowa nieco ciemniejsza, niż reszta
ciała. Zamieszkuje głównie tereny otwarte, przy czym
preferuje miejsca suche, spotykany też w silnie nasłonecznionych środowiskach leśnych. Gniazduje w glebie, tworząc wokół wejścia charakterystyczne pierścienie z resztek roślinnych, rzadziej gniazda buduje w kępach mchu lub trawy. W koloniach od jednej do pięciu królowych i kilkaset (do tysiąca) robotnic. Mrówki bardzo drapieżne, chętnie też korzystają z nektaru
i spadzi, aktywne głównie nocą. Lot godowy w sierpniu i wrześniu. Gatunek wybitnie ciepłolubny, południowopalearktyczny, spotykany w całej Polsce z wyjątkiem Sudetów.
Myrmica scabrinodis – wścieklica szorstka
Długość ciała robotnic 4,0-5,0 mm; ciało od żółtorudego do ciemnobrunatnego. Spotykany zarówno na łąkach i pastwiskach, jaki i w dobrze nasłonecznionych lasach i na torfowiskach. Gniazduje w ziemi,
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w kępach traw i mchów, gdzie buduje małe kopczyki oraz pod kamieniami i w próchniejącym drewnie. Tworzy kolonie mono- lub poliginiczne, liczące
do 2500 robotnic. Mrówki silnie drapieżne, chętnie
też korzystają ze spadzi produkowanej przez mszyce.
Lot godowy od lipca do października. Gatunek ciepłoi wilgociolubny, eurosyberyjski, pospolity w całej Polsce, w górach sięga regla górnego.
Stenamma debile – otrupka Westwooda
Długość ciała robotnic 3,5-4,0 mm; ciało od żółtoczerwonego do czerwonobrązowego. Powierzchnia głowy i tułowia silnie pomarszczona i punktowana, odwłoka gładka i błyszcząca. Całe ciało owłosio30

ne, brak przyoczek. Zamieszkuje cieniste lasy, głównie liściaste, z grubą warstwą ściółki, w której buduje
gniazda. Tworzy zwykle kolonie monoginiczne, liczące do 150 robotnic. Mrówki powolne, niezbyt agresywne, odżywiają się głównie padliną, rzadziej upolowanymi zwierzętami. Aktywne głównie rano i podczas ciepłych, pochmurnych dni. Lot godowy zwykle
we wrześniu, czasem w październiku. Gatunek eurokaukaski, spotykany prawie w całej Polsce, choć trudny do znalezienia (skryty tryb życia).
Formicoxenus nitidulus – gładyszek mrowiskowy
Długość ciała robotnic 2,7-3,5 mm; ciało od czerwonożółtego do brązowego. Pasożyt społeczny żyjący jako ksenobiont w gniazdach mrówek z rodzaju

Formica (występuje zatem w lasach lub na ich obrzeżach). Kolonie zwykle monoginiczne (jeśli występuje
więcej samic, to tylko jedna z nich składa jaja), liczące
do 150 robotnic. Niektóre z robotnic stanowią formy
pośrednie między robotnicą a królową. Okres godowy
przypada na lipiec i sierpień, przy czym brak jest lotu
godowego – samce są bezskrzydłe i kopulacja odbywa się na powierzchni gniazda. Gatunek północnopalearktyczny, prawdopodobnie występuje w całej Polsce. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt
zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku słabo rozpoznanego i o zagrożeniu stwierdzonym,
ale bliżej nieokreślonym (DD) oraz na czerwonej liście
IUCN, ze statusem gatunku wysokiego ryzyka, narażonego na wyginięcie (VU).
Leptothorax acervorum – smuklica zwyczajna
Długość ciała robotnic 3,8-4,5 mm; ciało żółtobrązowe lub rudawe, głowa i górna powierzchnia odwłoka nieznacznie przyciemnione. Występuje głównie
w suchych borach ze skąpym podszytem, głównie sosnowych, ale też na różnego rodzaju terenach otwartych (łąki, pastwiska, torfowiska). Gniazduje zarówno
w próchniejących pniakach, pod korą, jak i pod kamieniami i w szczelinach skalnych, a także w kępach torfowców. Gniazda ziemne spotyka się rzadko. Tworzy

kolonie mono- lub poliginiczne, liczące do kilkudziesięciu robotnic. Mrówki o łagodnym charakterze, polują na drobne zwierzęta lub żywią się padliną. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek borealno-górski, pospolity w całej Polsce, w górach sięga piętra turni.
Leptothorax gredleri – smuklica Gredlera
Długość ciała robotnic 2,7-3,5 mm; gatunek bardzo podobny do Letothorax muscorum, od którego
różni się jedynie urzeźbieniem głowy, zwłaszcza nadustka. Spotykany głównie w cienistych lasach liściastych i mieszanych. Gniazda buduje w glebie, w suchych, leżących konarach lub pod korą żywych drzew,
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w ich dolnych partiach. W kolonii występuje zwykle
jedna samica, jeśli jest ich więcej, to tylko jedna składa jaja. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek środkowoeuropejski, w Polsce wykazany jedynie z dwóch
stanowisk.
Leptothorax muscorum – smuklica mchowa
Długość ciała robotnic 2,5-3,2 mm; ciało jasnobrązowe lub brązowe, często z przyciemnioną głową. Zamieszkuje głównie lasy, wybierając miejsca suche i ciepłe, spotykany też na terenach otwartych,
np. na górskich łąkach. Gniazda buduje w próchniejących pniakach, w spękaniach kory, pod kamieniami,
czasem też w ściółce. Kolonie mają jedną lub dwie królowe i kilkadziesiąt robotnic, przy czym są mniej liczne, niż u Leptothorax acervorum. Lot godowy od lipca
do sierpnia. Gatunek borealno-górski, w Polsce szeroko rozprzestrzeniony, ale nie pospolity.
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Temnothorax nylanderi – wysmuklica Nylandera
Długość ciała robotnic 2,3-3,4 mm; ciało żółte
lub żółtobrązowe, głowa przyciemniona. Wymagania ekologiczne i biologiczne słabo poznane. Gatunek
prawdopodobnie związany z umiarkowanie suchymi i ciepłymi lasami liściastymi (głównie dąbrowami)
oraz mieszanymi. Lot godowy w lipcu i sierpniu, czasem w początkach września. Gatunek zachodnio-środkowoeuropejski, którego wschodnia granica zasięgu
przebiega mniej więcej wzdłuż granicy niemiecko-polskiej i tu jego areał przypuszczalnie nakłada się wąskim pasem na areał Temnothorax crassispinus. W Polsce wykazany tylko z wyspy Wolin, prawdopodobnie
możliwy do znalezienia wzdłuż całej zachodniej granicy. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka, jako gatunek najmniejszej troski (LC).
Temnothorax crassispinus
Długość ciała robotnic 2,3-3,4 mm; ciało żółte lub
żółtobrązowe z przyciemnioną głową. Zamieszkuje
umiarkowanie suche bory sosnowe i lasy mieszane,
rzadziej lasy liściaste. Gniazda buduje głównie w martwych konarach, pniakach i kłodach drzew, pod korą,
w ściółce lub pod kępami mchu. Zwykle tworzy kolonie monoginiczne, liczące do 200 robotnic. Należy

dzo rzadki. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt
zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku
niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT).

do gatunków agresywnych. Lot godowy w lipcu, czasem na początku sierpnia. Gatunek eurokaukaski, spotykany w całej Polsce prócz krańców południowych.
Temnothorax parvulus
Długość ciała robotnic 2,3-3,4 mm; ciało żółte, jedynie wierzchołek pierwszego tergitu odwłoka z brązową przepaską. Gatunek bardzo podobny do Temnothorax nylanderi. Występuje w suchych
i widnych lasach liściastych. Gniazda buduje zarówno
w glebie i pod kamieniami, jak i w ściółce, mchu oraz
martwym drewnie, czasem też w pustych galasach.
Tworzy kolonie monoginiczne. Lot godowy w sierpniu
i wrześniu. Gatunek śródziemnomorski, w Polsce bar-

Temnothorax corticalis
Długość ciała robotnic 2,5-3,2 mm. Gatunek mało
znany w Polsce. Spotykany w siedliskach dobrze nasłonecznionych. Gniazda buduje w martwych konarach drzew, głównie dębów oraz pod korą. Lot godowy w lipcu i sierpniu, czasem w początkach września. Gatunek eurokaukaski, w Polsce bardzo rzadki.
Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT).
Temnothorax tuberum
Długość ciała robotnic 2,3-3,4 mm; ciało brązowe, jedynie nasada pierwszego tergitu odwłoka żółta.
Odznacza się dużą zmiennością długości kolców pozatułowia oraz rzeźby i ubarwienia ciała. Zamieszkuje głównie lasy oraz ciepłe i suche środowiska otwarte. Gniazda buduje w glebie, pod mchem i kamieniami, w szczelinach skalnych oraz rzadziej w próchniejącym drewnie. Zwykle tworzy kolonie monoginiczne,
liczące do 100 robotnic. Lot godowy w lipcu i sierpniu.
Gatunek eurosyberyjski, w Polsce spotykany lokalnie.
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Temnothorax unifasciatus
Długość ciała robotnic 2,8-3,5 mm; ciało żółte, jedynie na tergitach odwłoka występują brązowe przepaski. Zamieszkuje głównie widne i ciepłe lasy liściaste oraz suche środowiska otwarte. Gniazda buduje
w martwych gałęziach drzew, pustych łodygach roślin, pod korą i w szczelinach skalnych. Tworzy kolonie monoginiczne, liczące do ponad 200 robotnic.
Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek eurokaukaski, w Polsce rzadki.
Harpagoxenus sublaevis
Długość ciała robotnic 3,5-5,5 mm; ciało żółtobrązowe, pokryte odstającymi włoskami, głowa kwadratowa, bez przyoczek. Zasiedla głównie lasy iglaste, czasem i torfowiska. Pasożyt społeczny mrówek z rodzaju Leptothorax, uprawia obligatoryjne pasożytnictwo.
Tworzy kolonie monoginiczne. Lot godowy w lipcu.
Gatunek borealno-górski, w Polsce spotykany głównie w części południowej. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce”
ze statusem gatunku słabo rozpoznanego i o zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym (DD) oraz
na czerwonej liście IUCN, ze statusem gatunku wysokiego ryzyka, narażonego na wyginięcie (VU).
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Tetramorium caespitum – murawka darniowa
Długość ciała robotnic 3,0-4,0 mm; ciało czarnobrunatne lub brunatne. Preferuje stanowiska ciepłe
i suche, takie jak suche łąki lub dobrze nasłonecznione polany leśne. Gniazda buduje głównie w glebie
(z kopczykiem z piasku), czasem pod kamieniami lub
w próchniejących pniakach. Tworzy kolonie monoginiczne, liczące do kilkudziesięciu tysięcy osobników.
Jest gatunkiem wielożernym, zjada zarówno upolowane, jak i martwe zwierzęta, a także spadź mszyc i nasiona różnych roślin. Lot godowy od czerwca do początków sierpnia. Gatunek południowo-palearktyczny, w Polsce pospolity, nie występuje jedynie w wyższych partiach gór.

Strongylognathus testaceus – sierpnica płowa
Długość ciała robotnic 2,5-3,5 mm; ciało czerwonawobrązowe. Pasożyt społeczny w gniazdach
Tetramorium caespitum – królowa nie zabija królowej gatunku gospodarza, lecz ogranicza za pomocą feromonu jej produkcję form seksualnych.
Udział robotnic pasożyta w mieszanej kolonii zwykle nie przekracza 1%. Ich rajdy niewolnicze do innych kolonii gatunku gospodarza zdarzają się sporadycznie. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek eurosyberyjski, w Polsce ze względu na skryty tryb życia rzadko znajdowany, choć zapewne towarzyszący
Tetramorium caespitum na całym jego obszarze występowania. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem
gatunku słabo rozpoznanego i o zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym (DD).
Formica exsecta – ozdobnica większa
Długość ciała robotnic 4,5-7,5 mm; ciało dwubarwne: głowa i tyłów rudobrązowe, odwłok brunatny, tył głowy i tułów z ciemną plamą. Zamieszkuje
głównie strefy ekotonowe, takie jak polany śródleśne
i obrzeża lasów (głównie iglastych i mieszanych). Buduje gniazda zwieńczone charakterystycznym kopcem z drobnych szczątków roślinnych. Tworzy kolo-

nie mono- lub poliginiczne, liczące do kilkudziesięciu
tysięcy robotnic. Niektóre kolonie polikaliczne składają się z ponad 100 gniazd! Mrówki agresywne i drapieżne, chętnie korzystają ze spadzi mszyc. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek północno-palearktyczny, w Polsce występuje głównie w części wschodniej, na południowo-zachodnim krańcu jedynie sporadycznie, w górach sięga dolnej granicy regla dolnego. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka, najmniejszej troski (LC).
Formica presilabris – ozdobnica mniejsza
Długość ciała robotnic 4,5-5,5 mm; ciało dwubarwne: tylna część głowy i odwłok brunatne, pozostała część brunatnawoczerwona, czasami z brunatną plamą na tułowiu. Zamieszkuje głównie środowiska otwarte i suche (łąki, pastwiska i polany śródleśne)
oraz skraje lasów i mocno prześwietlone młodniki. Buduje gniazda zwieńczone kopcem z drobnych szczątków roślinnych, o średnicy zwykle mniejszej niż 1 m,
czasem większe. Tworzy kolonie mono- lub poliginiczne, liczące do kilkudziesięciu tysięcy robotnic. Mrówki
drapieżne, chętnie korzystają ze spadzi mszyc. Lot godowy w sierpniu. Gatunek północno-palearktyczny,
w Polsce występuje dość rzadko, w górach sięga regla
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dolnego. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt
zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka, najmniejszej troski (LC).
Formica foreli– ozdobnica Forela
Długość ciała robotnic 4,5-7,0 mm; ciało dwubarwne: tylna część głowy i odwłok brunatne, pozostała część brunatnawoczerwona, z ciemną plamą na tułowiu. Zamieszkuje głównie suche zbiorowiska trawiaste i widne lasy. Buduje gniazda zwieńczone kopcem
z drobnych szczątków roślinnych, o średnicy do 0,5
m. Tworzy kolonie mono- lub poliginiczne. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek eurokaukaski, w Polsce
znany tylko z dwóch stanowisk w części północno-wschodniej. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt
zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku
niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT).
Formica cinerea – pierwomrówka żwirowa
Długość ciała robotnic 5,0-6,5 mm; ciało ciemnobrunatne, prawie czarne. Zamieszkuje zarówno suche
środowiska piaszczyste (np. wydmy nadmorskie), jak
i suche bory sosnowe oraz dobrze nasłonecznione
żwirowe tarasy nadrzeczne. Mrówki drapieżne, wykazujące agresję wobec innych mrówek. Gniazda podziemne, mocno rozbudowane. Tworzy kolonie mono36

i poliginiczne, rozrastające się w duże i liczne systemy
polikaliczne. Lot godowy w lipcu i sierpniu. W Polsce
obecne są dwie formy: nizinna, ciemniejsza i górska
– jaśniejsza. Gatunek eurosyberyjski, w Polsce spotykany na całym obszarze.
Formica fusca – pierwomrówka łagodna
Długość ciała robotnic 5,0-7,0 mm; ciało czarne, nogi nieco jaśniejsze. Zajmuje środowiska bardzo
różnorodne, zarówno leśne, jak i otwarte, od suchych
po wilgotne. Gniazda buduje w glebie, pod kamieniami, w ściółce, w próchniejących pniakach, a także
w kępach mchów. W koloniach występuje od jednej
do kilkunastu królowych i kilkaset robotnic. Mrówki
bardzo aktywne, ale nie agresywne. Polują na różne
owady, zbierają też spadź i nektar. Lot godowy w lip-

i nektar. Lot godowy w sierpniu. Gatunek borealno-górski, w Polsce spotykany tylko w górach.

cu i sierpniu. Gatunek palearktyczny, w Polsce szeroko rozprzestrzeniony, w górach sięga dolnej granicy
regla dolnego.
Formica lemani
Długość ciała robotnic 4,0-7,0 mm; mrówki bardzo podobne do mrówek Formica fusca, od których
różnią się przede wszystkim większą liczbą włosków
na udach i grzbiecie tułowia. Zamieszkuje górskie łąki,
torfowiska i, rzadziej, cieniste, wilgotne lasy. Gniazda
buduje w glebie, pod kamieniami, w ściółce, w próchniejących pniakach, a także w kępach mchów. W koloniach występuje od jednej do kilkunastu królowych
i kilkaset robotnic. Mrówki bardzo aktywne, ale nie
agresywne. Polują na różne owady, zbierają też spadź

Formica sanguinea – zbójnica krwista
Długość ciała robotnic 6,0-9,0 mm; ciało dwubarwne: tułów i przednia część głowy czerwonawe, odwłok
i tylna część głowy brunatnoczarne. Spotykany głównie
w suchych i nasłonecznionych środowiskach leśnych,
takich jak poręby i polany, ale też na terenach otwartych (łąki i torfowiska). Gniazda buduje w próchniejących pniakach, w ziemi, pod kamieniami i w kępach torfowców. Zwykle tworzy kolonie monoginiczne, liczące
kilka, rzadziej kilkadziesiąt tysięcy robotnic, ale również
kolonie poliginiczne i trwałe systemy polikaliczne. Pasożyt społeczny u mrówek z podrodzaju Serviformica,
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stosuje niewolnictwo fakultatywne. Mrówki wybitnie
drapieżne i silnie agresywne. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek południowopalearktyczny, w Polsce szeroko rozprzestrzeniony, w górach sięga piętra hal.
Formica ruﬁbarbis – pierwomrówka krasnolica
Długość ciała robotnic 5,0-7,0 mm, ciało dwubarwne: tylna część głowy i odwłok ciemnobrunatne, pozostała część ceglastoczerwona, zwykle z brunatnoceglastą plamą na tułowiu. Zamieszkuje głównie suche i nasłonecznione środowiska otwarte, spotykana też w mocno prześwietlonych drągowinach
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sosnowych i na uprawach leśnych. Gniazda buduje
w ziemi, zwykle pod kamieniami. Tworzy kolonie monokaliczne, liczące do kilkuset robotnic. Mrówki drapieżne, agresywne wobec mrówek innych gatunków.
Lot godowy od końca czerwca do lipca. Gatunek eurosyberyjski, występuje w całej Polsce prócz Tatr, wszędzie jednak lokalnie.
Formica cunicularia – pierwomrówka ziemna
Długość ciała robotnic 5,0–6,5 mm; ciało dwubarwne: tułów brunatny, głowa i tułów czerwonobrązowe, przy czym udział czerwonej barwy na głowie i tułowiu bardzo zmienny. Zamieszkuje wszelkiego typu
środowiska, od suchych i piaszczystych, po wilgotne
i nasłonecznione, zarówno na terenach otwartych, jak
i w lasach. Gniazda buduje w ziemi, często tworząc spo-

re kopce ziemne. Kolonie zwykle monoginiczne i monokaliczne. Mrówki drapieżne i padlinożerne, nie wykazujące agresji wobec innych mrówek. Lot godowy
w sierpniu. Gatunek eurokaukaski, w Polsce szeroko rozprzestrzeniony, nie występuje jedynie w Tatrach.
Formica truncorum – mrówka pniakowa
Długość ciała robotnic 4,0-9,0 mm; ciało dwubarwne: głowa, tułów i pierwszy segment odwłoka
jasnoczerwone, natomiast reszta odwłoka brunatnoszara. Zamieszkuje lasy, głównie iglaste i mieszane, rzadziej liściaste. Preferuje miejsca nasłonecznione, takie
jak poręby i polany leśne. Gniazda buduje w próchniejących pniakach, zaopatrując je w kopce z suchego
materiału roślinnego, a także w szczelinach skalnych
i pod kamieniami. Tworzy kolonie pliginiczne, liczące

do kilkudziesięciu tysięcy robotnic. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek północnopalearktyczny, w Polsce pospolity, w górach sięga dolnej granicy regla dolnego. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT) oraz
na liście gatunków objętych ochroną ścisłą.
Formica pratensis – mrówka czarniawka
Długość ciała robotnic 6,0-9,5 mm; ciało dwubarwne: tylna część głowy, plama na tułowiu i odwłok czarne, reszta brunatnoceglasta. Preferuje środowiska suche, od rzadkich, widnych lasów po łąki i pastwiska. Gniazda buduje w ziemi, płaski kopiec z grubego materiału roślinnego jest zwykle okolony pierścieniem roślin. Tworzy kolonie monoginiczne i monokaliczne. Lot godowy na przełomie maja i czerwca, czasem w lipcu. Gatunek południowopalearktyczny, w Polsce pospolity, w górach sięga dolnej granicy regla dolnego. Umieszczony na „Czerwonej liście
zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia
(NT), na czerwonej liście IUCN, ze statusem gatunku
niższego ryzyka, nie wykazującego wyraźnego regresu populacyjnego ale bliskiego zagrożenia (LR/nt) oraz
na liście gatunków objętych ochroną ścisłą.
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Formica lugubris – mrówka smętnica
Długość ciała robotnic 6,0-9,0 mm, ciało dwubarwne: wierzch głowy, plama na tułowiu i odwłok
czarne, reszta brunatnoceglasta. Zamieszkuje głównie lasy iglaste. Buduje gniazda zwieńczone kopcem
z suchych szczątków roślinnych (igły sosen, łuski szyszek, itp.), zwykle wokół spróchniałego pniaka. Tworzy kolonie mono- lub poliginiczne, liczące do kilku
tysięcy robotnic. Mrówki drapieżne, chętnie korzystają ze spadzi mszyc. Lot godowy od maja do początków lipca. Gatunek borealno-górski, w Polsce występuje sporadycznie. Umieszczony na „Czerwonej liście
zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem
gatunku umiarkowanie zagrożonego, inaczej narażonego (VU), na czerwonej liście IUCN, ze statusem gatunku niższego ryzyka, nie wykazującego wyraźnego
regresu populacyjnego ale bliskiego zagrożenia (LR/
nt), na liście gatunków objętych ochroną ścisłą oraz
w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, ze statusem
gatunku narażonego (VU).
Formica aquilonia – mrówka północna
Długość ciała robotnic 5,0-8,5 mm; ciało dwubarwne: wierzch głowy i odwłok ciemnobrunatne lub
czarne, plama na tułowiu (jeżeli występuje) brunatna, reszta ceglasta. Zamieszkuje głównie lasy iglaste.
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Buduje gniazda zwieńczone kopcem z suchych szczątków roślinnych, o średnicy często przekraczającej 3 m.
Tworzy kolonie zwykle poliginiczne, liczące nawet powyżej miliona robotnic. Mrówki drapieżne, chętnie
korzystają ze spadzi mszyc. Lot godowy w czerwcu
i lipcu. Gatunek borealno-transpalearktyczny, w Polsce występuje sporadycznie. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku umiarkowanie zagrożonego, inaczej narażonego (VU), na czerwonej liście IUCN,
ze statusem gatunku niższego ryzyka, nie wykazującego wyraźnego regresu populacyjnego ale bliskiego
zagrożenia (LR/nt), na liście gatunków objętych ochroną ścisłą oraz w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”,
ze statusem gatunku narażonego (VU).
Formica rufa – mrówka rudnica
Długość ciała robotnic 6,0-9,0 mm; ciało dwubarwne: odwłok brunatny, głowa i tułów rudobrązowe z brunatnymi plamami. Zamieszkuje środowiska leśne, od lasów iglastych i mieszanych po liściaste, przy
czym preferuje miejsca nasłonecznione. Buduje gniazda z dużymi kopcami z suchego materiału roślinnego,
najczęściej wokół spróchniałych pniaków. Zwykle tworzy kolonie monoginiczne, liczące do kilkuset tysięcy robotnic. Mrówki drapieżne, chętnie też korzystają

Formica polyctena – mrówka ćmawa

ze spadzi mszyc. Lot godowy w maju lub czerwcu. Gatunek północnopalearktyzny, w Polsce pospolity na całym obszarze, w górach sięga dolnej granicy regla dolnego. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku
niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT), na czerwonej liście IUCN, ze statusem gatunku niższego ryzyka, nie wykazującego wyraźnego regresu populacyjnego ale bliskiego zagrożenia (LR/nt) oraz na liście
gatunków objętych ochroną częściową.

Długość ciała robotnic 5,0-8,5 mm; ciało dwubarwne: czerwonobrunatne, przy czym udział ciemnej barwy na głowie i tułowiu może być bardzo zmienny. Zamieszkuje lasy iglaste i mieszane, rzadziej liściaste. Buduje gniazda, zwykle wokół próchniejących pniaków, z dużymi (niekiedy powyżej 3 m średnicy) kopcami z suchego materiału roślinnego. Kolonie zwykle poliginiczne, liczą do kilku tysięcy królowych i powyżej miliona robotnic. Często tworzą systemy polikaliczne, liczące kilkadziesiąt, a nawet kilkaset gniazd. Mrówki drapieżne, chętnie też korzystają ze spadzi mszyc. Lot godowy w maju lub czerwcu. Gatunek północnopalearktyczny, w Polsce pospolity, w górach sięga dolnej granicy regla dolnego. Umieszczony na „Czerwonej liście
zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem
gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT),
na czerwonej liście IUCN, ze statusem gatunku niższego ryzyka, nie wykazującego wyraźnego regresu populacyjnego ale bliskiego zagrożenia (LR/nt) oraz na liście gatunków objętych ochroną częściową.
Polyergus rufescens – amazonka
Wielkość ciała robotnic 6,0-8,5 mm; ciało rudobrązowe. Pasożyt społeczny, jest całkowicie uzależniony
od posiadanych niewolnic (głównie z gatunków F. fusca
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i F. cinerea). Zamieszkuje przede wszystkim środowiska
suche i nasłonecznione. Tworzy kolonie monoginiczne,
liczące do 2-3 tysięcy robotnic własnego gatunku oraz
znacznie większej liczby niewolnic. Lot godowy w lipcu
i sierpniu. Gatunek eurosyberyjski, w Polsce spotykany
dość rzadko. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt
zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku słabo rozpoznanego i o zagrożeniu stwierdzonym,
ale bliżej nieokreślonym (DD).
Camponotus fallax – gmachówka zwodnicza
Długość ciała robotnic 4,0-9,0 mm; ciało zwykle
jednobarwne, brunatnorude do czarnego, czasem
z czerwonawym tułowiem i pomostkiem. Zamieszkuje głównie widne i jasne lasy liściaste, jak np. świe-
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tliste dąbrowy, ale także stare parki i sady. Gniazda buduje w martwym drewnie (pniakach i gałęziach), czasem też w drewnianych konstrukcjach (budynki, płoty). Lot godowy w maju i czerwcu. Gatunek eurosyberyjski, w Polsce rzadki, spotykany lokalnie. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT).
Camponotus vagus – gmachówka pniowa
Długość ciała robotnic 6,0-14,0 mm; ciało jednolicie czarne. Występuje zarówno w borach, jak i w lasach liściastych i mieszanych, preferuje miejsca ciepłe
i suche. Gniazda buduje w martwym drewnie, w pniakach i korzeniach, a także pod kamieniami. Lot godo-

wy w lipcu i sierpniu. Gatunek eurosyberyjski, w Polsce znany jedynie z kilku stanowisk, głównie w części
wschodniej. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku niższego ryzyka – jako bliski zagrożenia (NT).
Camponotus ligniperdus – gmachówka drzewotoczna
Długość ciała robotnic 6,0-14,0 mm; ciało ciemnobrunatne z rozległą czerwoną plamą na nasadzie odwłoka i górnej powierzchni pierwszego tergitu odwłoka, tułów niekiedy jaśniejszy. Występuje w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza na ich obrzeżach, ale też
na terenach otwartych porośniętych rzadkimi drzewami i krzewami. Gniazda buduje głównie w martwym
drewnie (pniaki, drzewa stojące) oraz pod korzeniami

drzew, pod kamieniami i kępami mchów. Tworzy kolonie monoginiczne. Lot godowy w czerwcu. Gatunek
europejski, zamieszkujący niemal całą Polskę.
Camponotus herculeanus – gmachówka koniczek
Długość ciała robotnic 5,0-12,0 mm; ciało ciemnobrunatne z niewielką czerwoną plamą na nasadzie
odwłoka, tułów niekiedy jaśniejszy. Zamieszkuje głównie cieniste bory, rzadziej śródleśne polany i poręby. Gniazduje w próchniejących pniakach lub w żywych drzewach (gniazda wewnątrz pni mogą sięgać
na wysokość wielu metrów). Tworzy kolonie monoginiczne. Lot godowy w czerwcu. Gatunek borealno-górski, w Polsce występuje w górach i części północno-wschodniej.
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Lasius fuliginosus – kartoniarka czarna
Długość ciała robotnic 4,0-5,0 mm; ciało smoliście czarne, błyszczące. Zamieszkuje lasy liściaste, mieszane, rzadziej iglaste, spotykany też w parkach i sadach. Gniazda buduje pod pniami i korzeniami oraz
w nisko położonych dziuplach żywych drzew, czasem
też w drewnianych budynkach. Ściany gniazda powstają z przeżutego drewna sklejonego spadzią. Tworzy duże kolonie poliginiczne i polikaliczne. Żywi się
głównie spadzią mszyc i drobnymi bezkręgowcami.
Lot godowy od maja do października. Gatunek amﬁpalearktyczny, w Polsce spotykany na całym obszarze, z wyjątkiem wysokich gór.
Lasius alienus – hurtnica podobna
Długość ciała robotnic 3,0-4,2 mm; ciało brązowoczarne. Oligotop środowisk suchych – zasiedla
zbiorowiska trawiaste, otwarte tereny skaliste, nasłonecznione brzegi lasów i rzadkie ciepłe lasy, zwłaszcza dąbrowy. Preferuje gleby na podłożu wapiennym.
Gniazda, czasem z małymi kopczykami ziemnymi, buduje w glebie, pod kamieniami lub kawałkami drewna. Mrówki ściśle trofobiotyczne związane z mszycami
z wszystkich warstw roślinności – od korzeni po korony drzew. Tworzy kolonie monoginiczne. Lot godowy
w lipcu i sierpniu. Gatunek południowopalearktyczny,
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w Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze; w górach sięga dolnej granicy regla dolnego.
Lasius ﬂavus – podziemnica zwyczajna
Długość ciała robotnic 2,2-4,8 mm; ciało żółte do żółtobrązowego. Zasiedla przede wszystkim
łąki i pastwiska, a także nasłonecznione siedliska leśne. Gniazduje w ziemi lub pod kamieniami, budując duże kopce porośnięte roślinnością (głównie trawami, macierzanką i mchem). Tworzy kolonie mono-

giniczne. Odżywia się spadzią mszyc korzeniowych,
które w tym celu hoduje. Bardzo niechętnie wychodzi na powierzchnię, spędzając pod ziemią większość
swojego życia. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek
południowo-palearktyczny, w Polsce pospolity, w górach sięga regla górnego.
Lasius bicornis
Długość ciała robotnic 4,0-4,5 mm, ciało cytrynowożółte. Gatunek o słabo poznanej biologii. Zamieszkuje głównie lasy liściaste. Gniazda buduje w próchniejących pniakach, kłodach i martwych fragmentach
żywych drzew. Lot godowy od maja do sierpnia. Gatunek eurokaukaski, w Polsce spotykany skrajnie rzadko.
Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku słabo
rozpoznanego i o zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym (DD).
Lasius citrinus
Długość ciała robotnic 4,0-4,5 mm; ciało cytrynowożółte. Gatunek bardzo podobny do Lasius bicornis,
od którego różni się głównie obecnością odstających
włosków na całej powierzchni tergitów odwłoka. Gatunek słabo poznany. Zamieszkuje głównie nasłonecznione skraje lasów. Gniazda zakłada w próchniejących

pniakach i kłodach, czasem też w glebie. Tymczasowy
pasożyt społeczny mrówek z gatunku Lasius brunneus.
Lot godowy od maja do sierpnia. Gatunek południowopalearktyczny, w Polsce występuje na nielicznych
stanowiskach. Umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” ze statusem gatunku słabo rozpoznanego i o zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym (DD).
Lasius umbratus – podziemnica cieniolubna
Długość ciała robotnic 3,8-4,5 mm; ciało żółte
do rudożółtego. Zamieszkuje głównie różnego typu
siedliska wilgotne, takie jak lasy, ogrody i zarośla, a także wilgotne łąki. Gniazda buduje głęboko w ziemi, pośród korzeni, czasem także pod podmurówkami budynków. Nowe kolonie powstają drogą tymczasowego pasożytnictwa społecznego młodych królowych
w gniazdach mrówek głównie z gatunku L. niger. Lot
godowy od lipca do września. Gatunek południowo-palearktyczny, w Polsce spotykany na całym obszarze, w górach sięga po regiel dolny.
Lasius emarginatus
Długość ciała robotnic 3,5-5,0 mm; ciało wyraźnie dwubarwne: głowa i tułów żółtoczerwone, odwłok znacznie ciemniejszy. Zamieszkuje suche i ciepłe
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środowiska (zbiorowiska trawiaste i lasy liściaste).
Gniazduje w szczelinach skalnych, pod kamieniami,
czasem w martwym drewnie. Tworzy kolonie monoginiczne, bardzo liczne. Mrówki bardzo drapieżne,
chętnie też korzystają ze spadzi i nektaru. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek południowoeuropejski,
w Polsce spotykany w części południowej.
Lasius niger – hurtnica zwyczajna
Długość ciała robotnic 3,5-5,0 mm; ciało szarobrązowe do brunatnoczarnego. Zasiedla wszelkiego
rodzaju środowiska otwarte oraz suche i widne lasy.
Gniazda buduje zarówno w glebie, z dużymi kopcami
ziemnymi, jak i w kępach mchów i traw, pod kamieniami i w szczelinach skalnych. Tworzy kolonie monoginiczne, liczące do 10 tysięcy robotnic. Mrówki drapieżne i padlinożerne, chętnie też korzystają ze spa46

dzi mszyc. Lot godowy w lipcu i sierpniu. Gatunek
północno-palearktyczny, w Polsce bardzo pospolity,
w górach sięga regla górnego.
Lasius platythorax
Długość ciała robotnic 3,5-5,0 mm; ciało szarobrązowe do brunatnoczarnego. Zamieszkuje zarówno wszelkiego typu lasy, jak i podmokłe tereny otwarte, takie jak torfowiska i wilgotne łąki. Gniazda buduje głównie w próchniejących pniakach i kłodach
oraz w kępach traw i mchów, nigdy nie wznosi kopców ziemnych. Tworzy kolonie monoginiczne, liczące
do 10 tysięcy robotnic. Odżywia się zarówno drobnymi zwierzętami, jak i padliną i spadzią mszyc. Lot go-

dowy od lipca do sierpnia. Gatunek północnopalearktyczny, w Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze (do niedawna łączony był z bliźniaczym
gatunkiem Lasius niger).
Lasius brunneus – hurtnica nadrzewna
Długość ciała robotnic 3,2-4,5 mm; ciało dwubarwne: głowa i tułów rude, odwłok ciemnobrązowy.
Zamieszkuje lasy liściaste i suche lasy mieszane, parki
i sady. Gniazda buduje pod korą i w drewnie, zarówno żywych, jak i martwych drzew, czasem też w drewnianych częściach budynków i parkanów. Tworzy kolonie monoginiczne, czasem, okresowo poliginiczne z systemem polikalicznym. Żywi się głównie spadzią mszyc nadrzewnych, rzadziej pokarmem zwierzęcym. Prowadzi skryty tryb życia. Lot godowy od maja
do lipca. Gatunek eurokaukaski, w Polsce występuje na całym obszarze, w górach sięga dolnej granicy regla dolnego.

ZNACZENIE MRÓWEK
Znaczenie mrówek w środowisku leśnym jest bardzo duże. Wynika ono zarówno z wszechobecności
mrówek i ich ogromnej liczebności, jak i wysokiej konsumpcji, dużej plastyczności ekologicznej, odporności
na różnego typu zmiany w środowisku oraz życia w dobrze zorganizowanych społecznościach. Dzięki tym cechom mrówki mogą silnie oddziaływać na inne komponenty środowiska, m.in. na bezkręgowce, grzyby, rośliny oraz glebę. Mrówki mają ogromne znaczenie dla
zdrowotności lasów – pełnią rolę podstawowego czynnika stabilizacji ilościowej owadów „szkodliwych”, a tym
samym odgrywają rolę czynnika proﬁlaktycznego

Robotnice Formica polyctena transportują do mrowiska upolowaną zdobycz
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w ochronie lasu. Pod tym względem na szczególną
uwagę zasługują mrówki z podrodzaju Formica s. str.
(Formica truncorum, F. pratensis, F. aquilonia, F. rufa,
F. polyctena). Są to gatunki zakładające gniazda z dużymi kopcami zbudowanymi z gałązek i igliwia, w których może przebywać nawet powyżej miliona osobników. Ze względu na dużą drapieżność tych mrówek,
ich wysoką konsumpcję i wszystkożerność wywierają
one duży wpływ na liczebność innych owadów w lasach, i w ten sposób istotnie wpływają na utrzymanie
równowagi biocenotycznej środowisk leśnych. Mrówki
łatwo przystosowują się do zmian w składzie dostępnego w danym czasie pokarmu. W okresach tzw. gradacji, czyli masowych pojawów owadów (np. brudnicy mniszki Lamyntria monacha, czy osnui gwiaździstej
Acantholyda nemoralis) przestawiają się prawie wyłącznie na pozyskiwanie tych owadów, skutecznie ograniczając ich liczebność.
Mrówki stanowią też znaczące źródło pokarmu
dla innych zwierząt, m.in. dla owadów drapieżnych,
pajęczaków, płazów i ptaków. Powszechnie znanym
przykładem owada odżywiającego się mrówkami
jest mrówkolew Myrmeleon formicarius. Jego larwa
ukryta w piasku na końcu niewielkiego leja chwyta
potężnymi szczękami swoją oﬁarę, która wpadła w pułapkę. Pająki z gatunku Amaurobius fenestralis często
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Larwa mrówkolwa

zakładają swoje gniazda w pobliżu gniazd mrówek,
gdzie polują na ich mieszkańców. Robotnice z gatunku Camponotus herculeanus mogą stanowić nawet
do 80% diety tych pająków. Mrówki stanowią również
znaczącą część diety wielu gatunków ptaków, m.in.:
dzięcioła czarnego Dryocopus martius, dzięcioła zielonego Picus viridis, dzięcioła zielonosiwego Picus canus
i krętogłowa Jynx torquilla. Dzięcioł czarny, w poszukiwaniu mrówek ukrytych w drewnie, potraﬁ wykuć nawet kilkanaście dużych otworów w jednym drzewie.
Mrówki leśne są stosowane jako środek higieniczny – wiele gatunków ptaków oraz zwierzyna płowa i czarna wykorzystuje produkowany przez mrówki
kwas, jako środek odstraszający pasożyty zewnętrzne.
Ptaki chwytają mrówki dziobem i nacierają sobie nimi

pióra skrzydeł, natomiast zwierzyna tarza się w mrowisku prowokując mrówki do spryskiwania ich skóry
kwasem mrówkowym.
Zakładając swoje gniazda w obumarłym drewnie mrówki przyspieszają proces jego rozkładu. Są zatem ważnym czynnikiem biorącym udział w mechanicznym rozkładzie drewna, spełniając rolę pierwotnych reducentów.
Aktywność tych drobnych owadów pozytywnie
wpływa na właściwości ﬁzyczne i chemiczne gleb leśnych. Liczne komory i korytarze w części podziemnej
gniazda powodują polepszenie stosunków wodno-

Larwa muchówki Microdon mutabilis w gnieździe Lasius platythorax

-powietrznych w glebie. Nagromadzenie materii organicznej w postaci pokarmu, jego resztek, wydalin
i wydzielin mrówek powoduje zwiększenie pojemności sorpcyjnej, a tym samym powstanie bardziej sprzyjających warunków do wzrostu młodych roślin.
Mrowiska są miejscem występowania szczególnej grupy organizmów zwanych myrmekoﬁlami.
Wchodzą one z mrówkami w szereg różnych zależności o charakterze fakultatywnym lub obligatoryjnym.
Jednym z takich organizmów jest muchówka z rodzaju Microdon, której larwy żyją w gniazdach mrówek odżywiając się odpadkami.

Niekiedy mrówki stają się oﬁarami roślin drapieżnych, np. rosiczki okrągłolistnej
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OCHRONA MRÓWEK
Ze względu na ogromne znaczenie mrówek
w środowiskach leśnych niektóre gatunki objęte zostały ochroną. Ochrona gatunkowa ma na celu zabezpieczenie dziko występujących gatunków mrówek
oraz ich siedlisk, a w szczególności tych gatunków, które są podatne na zagrożenia oraz objęte zostały ochroną na podstawie umów międzynarodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną wszystkie gatunki mrówek z podrodzaju Formica
s. str. są w Polsce objęte ochroną prawną – Formica
pratensis, F. truncorum, F. aquilonia i F. lugubris ochroną
ścisłą, a F. polyctena i F. rufa ochroną częściową.
Ochrona gatunkowa, polegająca na przestrzeganiu pewnych zasad i zakazów, nie zawsze spełnia
swoje zadanie i często trzeba podejmować dodatkowo zabiegi ochrony czynnej. Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt nie tylko dopuszcza takie działania, ale również wskazuje gatunki wymagające ochrony czynnej (dotyczy to wszystkich gatunków mrówek objętych ochroną ścisłą). Rozporządzenie wskazuje jednocześnie sposoby ochrony, które w przypadku mrówek polegają na zabezpieczeniu
stanowisk (mrowisk) przed zagrożeniami zewnętrzny50

mi oraz utrzymaniu właściwego stanu siedlisk, w których mrówki występują.
Najczęściej stosowaną metodą ochrony mrowisk
jest ich grodzenie drewnianymi żerdziami. Mrowiska
chroni się przede wszystkim tam, gdzie są one narażone na mechaniczne uszkodzenia, np. przy drogach
oraz szlakach turystycznych. Szczególną opieką otacza
się mrowiska o dużych kopcach, w których żyją rodziny w bardzo dobrej kondycji, produkujące duże ilości
form płciowych. Dają one początek wielu nowym rodzinom mrówczym i to nie tylko poprzez produkcję
nowych samic – przyszłych królowych, ale również
poprzez tzw. odkłady: samica wraz z częścią robotnic

Zabezpieczony kopiec Formica polyctena

zabiera z rodzinnego gniazda niewielką część jaj, larw,
poczwarek, a nawet materiału budulcowego (igliwia)
i oddala się, budując nieopodal nowe mrowisko.
Działania ochronne, skierowane na ochronę mrówek, można podzielić na
– działania z zakresu gospodarki leśnej, w tym:
• ochronę zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo płatów drzewostanów z przeznaczeniem na starodrzewy (ochrona gatunków wymagających do rozwoju obecności starych
drzew),
• pozostawianie martwego drewna w lesie,
• ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, szczególnie środków owadobójczych,
• ochronę części mrowisk (grodzenia);
– działania edukacyjne.
Bardzo ważne są działania związane z edukacją
ekologiczną. Nie tylko podnoszą one wiedzę na temat otaczającego nas środowiska, ale przede wszystkim kształtują odpowiednią postawę społeczeństwa
wobec przyrody.
Wśród mrówek występujących w środowiskach
leśnych Polski dwa gatunki – Formica lugubris i Formica
aquilonia, znajdują się w „Polskiej czerwonej księdze
zwierząt” (Głowaciński, Nowacki 2005), ze statusem

gatunku narażonego (VU). Dwadzieścia siedem gatunków mrówek znajduje się na „Czerwonej liście zwierząt
zagrożonych i ginących w Polsce” (Głowaciński 2002).
Z tego pięciu gatunków (Aphaenogaster subterranea,
Temnothorax sordidulus, Temnothorax clypeatus,
Temnothorax aﬃnis i Camponotus piceus) nie uwzględniono w niniejszym przewodniku ze względu na ich
skrajnie rzadkie występowanie lub brak potwierdzenia występowania w ostatnim półwieczu. Pozostałe zaliczone zostały do kategorii gatunków niższego
ryzyka – bliskie zagrożenia (NT) lub najmniejszej troski (LC) oraz gatunków umiarkowanie zagrożonych,
inaczej narażonych (VU) i o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym (DD).
Spośród leśnych gatunków mrówek znajdujących
się na czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony
Przyrody i Jej Zasobów (ang. IUCN) z roku 2004 na terenie Polski odnotowano dotychczas 7 gatunków:
Formicoxenus nitidulus i Harpagoxenus sublaevis z kategorii wysokiego ryzyka (gatunek narażony na wyginięcie -VU) oraz Formica aquilonia, Formica lugubris,
Formica polyctena, Formica pratensis i Formica rufa z kategorii niższego ryzyka (gatunek nie wykazujący wyraźnego regresu populacyjnego ale jest bliski zagrożenia – LR/nt).
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Ochronie podlegają nie tylko mrówki leśne,
ale także ich gniazda (mrowiska). Zakaz niszczenia
mrowisk zawarty został w ustawie o lasach (art. 30.1.11)
oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (§ 6, art. 5).

Gniazdo Formica polyctena
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SŁOWNICZEK WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW
Ekoton – jedna z form strefy przejścia między sąsiadującymi ekosystemami, czy zbiorowiskami roślinnymi (np. pole – las).
Feromony – substancje chemiczne wydzielane przez organizm zwierzęcy do środowiska zewnętrznego, oddziałujące na osobniki tego samego gatunku, np. feromony płciowe przywabiają partnerów seksualnych.
Gatunek eurytopowy (eurytop) – gatunek słabo wyspecjalizowany, występujący w szerokim spektrum siedliskowym, znoszący duże wahania czynników środowiskowych.
Gatunek stenotopowy (stenotop) – gatunek wysoce
wyspecjalizowany, o wąskiej tolerancji ekologicznej,
występujący w ściśle określonym siedlisku, w warunkach wąskiej zmienności czynników środowiskowych.
Hibernacja – zwana też snem zimowym, polega na znacznym spowolnieniu procesów życiowych w celu przetrwania zimy. W płynach tkankowych pojawiają się
wtedy znaczne ilości glicerolu, który zapobiega tworzeniu się kryształków lodu.
Jaja troﬁczne – zwykle niezdolne do rozwoju jaja, które stanowią źródło pokarmu dla innych osobników
kolonii.
Kasty – grupy osobników owadów społecznych o wspól-

nych cechach morfologicznych i anatomicznych, pełniących w rodzinie określone czynności.
Kolonia – grupa osobników współdziałających przy budowie gniazda i wychowie potomstwa.
Kolonia monoginiczna – kolonia, w której występuje tylko jedna królowa, spełniająca swe funkcje.
Kolonia monokaliczna – kolonia, w której występuje tylko jedno gniazdo.
Kolonia poliginiczna – kolonia, w której występuje wiele królowych, spełniających swe funkcje.
Kolonia polikaliczna – kolonia, w której istniej wiele
gniazd, utrzymujących między sobą więź.
Niewolnictwo fakultatywne – nieobowiązkowe – mrówki gatunku pasożytniczego mogą korzystać z pracy
robotnic innego gatunku (niewolnic) ale nie muszą.
Niewolnictwo obligatoryjne – obowiązkowe – mrówki gatunku pasożytniczego nie potraﬁą sobie poradzić bez pomocy niewolnic.
Pasożytnictwo społeczne – współistnienie w tym samym gnieździe dwóch gatunków mrówek, z których jeden zależy od jakiejkolwiek działalności społecznej drugiego gatunku (np. karmienie larw przez
niewolnice).
Polifag – gatunek o niskiej specjalizacji pokarmowej, odżywiający się różnymi rodzajami pokarmów (wszystkożerca).

Spadź – słodka ciecz występująca głównie latem na liściach, zielonych pędach i gałązkach, będąca odchodami mszyc, czerwców lub miodówek i innych owadów ssących żywiących się sokami roślinnymi.
Trofolaksja – wymiana pokarmu między osobnikami jednej społeczności.
Trofobiotyczny gatunek – gatunek (mrówki), który
współżyje z niektórymi gatunkami mszyc lub czerwców w celu pozyskania spadzi.
Tymczasowe pasożytnictwo społeczne – pasożytnictwo, w którym królowa jednego gatunku wnika
do obcego gniazda, zwykle należącego do innego
gatunku, zabija lub czyni niepłodną tamtejszą królową i zajmuje jej miejsce. Następnie, w miarę naturalnego wymierania robotnic gospodarzy, w populacji kolonii zaczyna dominować potomstwo pasożytniczej królowej.
Wole – rozszerzona tylna część przełyku pszczoły, gdzie
odbywa się przetwarzanie nektaru na miód.
Zaplemnienie – umieszczenie nasienia w specjalnym
zbiorniczku w drogach rodnych samicy, gdzie może
ono spoczywać przez dłuższy czas.
Żądło – pokładełko przekształcone w narząd obronny,
służący do wprowadzania jadu do ciała zaatakowanego zwierzęcia.
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