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Πρόλογος 

Αν και υπάρχουν κάποια είδη μυρμηγκιών τα οποια προκαλούν ζημιές   

φτιάχνοντας τις φωλιές τους στα δένδρα και  τις ξύλινες κατασκευές όπως τα 

Camponotus herculeanus και C. ligniperdus, τα περισσότερα από τα μυρμή-

γκια είναι ωφέλιμα. Iδιαίτερα τα κόκκινα δασικά μυρμήγκια (Formica rufa 

group) συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία των δασικών οικοσυστη-

μάτων. Σήμερα με την πίεση που δέχονται από τον άνθρωπο αλλά και την 

επίδραση της κλιματικής αλλαγής ο πληθυσμός των κόκκινων  δασικών 

μυρμηγκιών απειλείται. Οι γνώσεις σχετικά με τα κόκκινα δασικά μυρμή-

γκια στην περιοχή της Μεσογείου είναι περιορισμένες και στην Ελλαδα 

σχεδόν ανύπαρκτες. Σκοπός του παρόντος βιβλίου αποτελεί η γνώση της 

μορφολογίας, του βιολογικού κύκλου αλλά και της σημαντικοτητας τους στο 

έδαφος και  στα δασικά δένδρα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να τα προστα-

τεύσουμε καλύτερα.                               

 

                                                                                           Άγγελος Τσίκας  

Παρασκευή Καρανικόλα 

 

     Ορεστιάδα 2021 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 

 

Η μελέτη των μυρμηγκιών στα δασικά οικοσυστήματα  

Ως κόκκινα δασικά μυρμήγκια (Κ.Δ.Μ.) ή δασικά μυρμήγκια 

(Formica rufa group) ονομάζεται μια ομάδα ειδών του γένους 

Formica (Hymenoptera, Formicidae) ταξινομικά δύσκολη ως προς τη 

διάκριση και την αναγνώριση των ειδών, με διακυμάνσεις στη μορ-

φολογία και την αφθονία μικρών τριχών στο σώμα τους. Απαντώνται 

σε αμιγή και μικτά δάση κωνοφόρων της Β. Ευρώπης, της Ασίας και 

της Β. Αμερικής, χτίζοντας τις φωλιές τους υπέργεια στο μεγαλύτερο 

μέρος τους στα μικροδιάκενα και τα κράσπεδα του δάσους. 

Ο ρόλος τους στο δασικό οικοσύστημα είναι πολύ σπουδαίος, ε-

πηρεάζοντας τους γεωχημικούς κύκλους με την παρουσία τους, την 

πανίδα με τη θήρευση αλλά και τη συμβίωση με άλλα είδη, και τη 

χλωρίδα σπέρνοντας σπόρους και επηρεάζοντας την αύξηση των φυ-

τών. Ως εκ τούτου έχουν χαρακτηριστεί ως «μηχανικοί του οικοσυ-

στήματος» και σε ορισμένες χώρες προστατεύονται από το νόμο, μιας 

και τα περισσότερα είδη απειλούνται με εξαφάνιση, κυρίως από την 

απώλεια του ενδιαιτήματός τους. 

Λόγω της σπουδαιότητάς τους τα Κ.Δ.Μ. μελετώνται ήδη από 

τον 19ο αιώνα. Ο πατέρας της δασικής εντομολογίας Julius Theodor 

Christian Ratzeburg (1801-1871) ήταν ο πρώτος που παρατήρησε πως 

σε περιπτώσεις εξάρσεων πληθυσμών βλαπτικών εντόμων στα δάση, 

τα δέντρα πέριξ των φωλιών Κ.Δ.Μ. είχαν μικρότερα ποσοστά προ-

σβολής. Έκτοτε, πολλοί σπουδαίοι εντομολόγοι όπως ο William 

Morton Wheeler (1865-1937), ο οποίος και εισήγαγε τον όρο red 

wood ants - κόκκινα δασικά μυρμήγκια, ο Karl Escherich (1871–

1951), ο Gustav Wellenstein (1906–97) και ο Karl Gößwald (1907–

96) μελέτησαν τη μορφολογία, τη βιολογία και την οικολογία αυτών 
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των εντόμων. Η έρευνα κορυφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως 

στη Φινλανδία και τις Άλπεις. 

Στα Μεσογειακά οικοσυστήματα τα Κ.Δ.Μ. επίσης εμφανίζονται 

σε μεγάλα υψόμετρα σε αμιγή και μικτά δάση κωνοφόρων. Στα εν λό-

γω οικοσυστήματα, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές με τα βόρεια 

και αλπικά δάση, με περισσότερα δασοπονικά είδη και γενικά μεγα-

λύτερη βιοποικιλότητα. Επίσης, και οι δασοκομικοί χειρισμοί διαφέ-

ρουν, καθώς πρακτικές όπως οι αποψιλωτικές υλοτομίες που εφαρμό-

ζονται κατά κόρον στο Βορρά και διαταράσσουν έντονα το δασικό 

οικοσύστημα δεν προτιμώνται. Οι ηπιότερες πρακτικές όπως οι υπό-

σκιες και κρασπεδικές υλοτομίες δε διαταράσουν σε τόσο μεγάλο 

βαθμό τα οικοσυστήματα και δε μεταβάλλουν έντονα τα μικροπερι-

βάλλοντα που προτιμούν πληθώρα απειλούμενων αρθρόποδων, μετα-

ξύ αυτών και τα Κ.Δ.Μ. Η έρευνα όμως στις Μεσογειακές χώρες 

σπανίζει. Στην Ελλάδα τα κόκκινα δασικά μυρμήγκια απαντώνται σε 

μεγάλα υψόμετρα, στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν εργασίες για τη 

μορφολογία ή την οικολογία τους, παρά μόνο αναφορές για την ύπαρ-

ξή τους. 

Πρώτη αναφορά για την ύπαρξη Κ.Δ.Μ. γίνεται ήδη από τις αρ-

χέτου 19ου αιώνα, όπου ο Brullé (1833) αναφέρεται στην ύπαρξη του 

Formica rufa. Βέβαια, εκείνη την εποχή όλα τα Κ.Δ.Μ. (πλην του F. 

pratensis) θεωρούνταν F. rufa όπως τα είχε ονομάσει ο Λινναίος (τα 

F. lugubris και F. polyctena περιγράφηκαν τις επόμενες δεκαετίες), 

οπότε δε μπορούμε με σιγουριά να πούμε σε ποια είδη αναφερόταν. 

Έπειτα, και για διάστημα μεγαλύτερο των 150 χρόνων, από τις ελάχι-

στες μεγάλες εργασίες που έγιναν στον ελλαδίτικο χώρο σχετικά με 

τα μυρμήγκια, όπως του Roger (1859) και του André (1882), δεν υ-

πήρξε κάποια σχετική αναφορά σε κάποιο είδος Κ.Δ.Μ. Η πρώτη ερ-

γασία που αναφερόταν στα είδη μυρμηγκιών των Βαλκανίων, συμπε-

ριλαμβάνοντας και την Ελλάδα, καθώς και κλείδας αναγνώρισης των 

εργατριών, δημοσιεύτηκε από τους Agosti and Colliwood (1987α, β) 

και αναφέρονται στα F. rufa, F. pratensis και F. lugubris. Ο Legakis 

(1983) ήταν ο πρώτος Έλληνας ο οποίος σε καταγραφή των μυρμη-

γκιών στην Ήπειρο είχε αναγνωρίσει και καταγράψει το F. lugubris 

στον Γρεβενίτη Ζαγορίου, και αναφέρεται στα Κ.Δ.Μ. (ως «oμάδα 

Formica rufa») για τον ρόλο τους στη βιoλoγική καταπoλέμηση και 

τη σημασία τoυς για την Eλλάδα (Λεγάκις 1983). 
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Εικόνα 1. Φωλιά Κ.Δ.Μ. στην Ελατιά. 
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Ως «κόκκινα δασικά μυρμήγκια» πρώτη φορά αναφέρονται από τον 

Μαρκάλα (2010) στο βιβλίο του Δασική Εντομολογία καθώς και η πα-

ρουσία τους στο Λαϊλιά Σερρών, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάποια α-

ναφορά στα είδη (10 χρόνια μετά βρήκαμε πως ανήκουν στο F. lu-

gubris, βλ. Τσίκας, 2020). Τον πρώτο κατάλογο ειδών δημοσίευσε ο 

Legakis (2011), συμπεριλαμβάνοντας τα 3 είδη που αναφέρουν οι 

Agosti and Colliwood, ενώ ένα χρόνο αργότερα, οι Borowiec and 

Salata (2012) δημοσίευσαν έναν πιο πλήρη κατάλογο, προσθέτοντας 

και το F. polyctena. Μια πιο ολοκληρωμένη αναφορά τόσο για τη ση-

μασία τους, όσο και για τις απειλές τους δημοσιεύσαμε στο 16ο Πα-

νελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (Τσίκας και Καρανικόλα 2013), ενώ 

τρία χρόνια μετά κάναμε την πρώτη καταγραφή του F. lugubris στην 

Ελατιά Δράμας (Tsikas et al. 2016). Τέλος, η πιο πρόσφατη αναφορά 

για την παρουσία των F. pratensis και F. rufa στην Ξάνθη και τον 

Έβρο αντίστοιχα έγινε από τους Bračko et al. (2016). 

 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΣΙΚΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ 
 
 

 

 

Γενικά 

Ο όρος κόκκινα δασικά μυρμήγκια ή δασικά μυρμήγκια (Formica 

sensu stricto  ή Formica rufa group) προτάθηκε πρώτη φορά από τον 

Αμερικάνο εντομολόγο William Morton Wheeler (1865-1937). Πρώ-

τη φορά περιγράφηκαν από το Λινναίο ως Formica rufa για όλα τα 

είδη της ομάδος. Είναι ταξινομικά μια ομάδα δύσκολη ως προς τη 

διάκριση και την αναγνώριση των ειδών, με διακυμάνσεις στη μορ-

φολογία και την αφθονία μικρών τριχών στο σώμα τους. Χαρακτηρι-

στικά, ο Yarrow (1955) ανέφερε πως «από τη στιγμή που ο Λινναίος 

περιέγραψε ένα μυρμήγκι ως Formica rufa, η ταυτότητα αυτού του 

είδους παρέμεινε ένα αίνιγμα και δημιουργήθηκε μια κολοσσιαία ο-

νοματολογική σύγχυση μέχρι και σήμερα». Επίσης, τα είδη αυτής της 

ομάδας συχνά υβριδίζουν μεταξύ τους (Seifert 1991, Czechowski 

1996, Seifert and Goropashnaya 2004, Seifert et al. 2010, Kulmuni 

and Pamilo 2014).  

 

Συστηματική κατάταξη 

Η συστηματική κατάταξη των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών. 

Βασίλειο  Animalia 

Συνομοταξία Arthropoda 

Κλάση  Insecta 

Τάξη  Hymenoptera 

Υποτάξη Apocrita 

Οικογένεια  Formicidae 

Υποοικογένεια  Formicinae 

Γένος  Formica 



14 
 

Εξέλιξη και φυλογένεση 

Η διαφοροποίηση των μυρμηγκιών (Hymenoptera, Formicidae) 

ξεκίνησε στις αρχές της Κρητιδικής περιόδου, 115-135 εκατομμύρια 

έτη πριν (Million years before present - MYBP), ενώ η Υποοικογένεια 

Formicinae εμφανίζεται γύρω στα 92 εκατομμύρια έτη MYBP 

(Grimaldi and Agosti 2000). Μελέτες στο μιτοχονδριακό (mt) DNA 

των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών στην Ευρώπη συνηγορούν στο 

συμπέρασμα πως αυτά διαφοροποιήθηκαν από άλλα είδη του γένους 

Formica περίπου 15 MYBP (Goropashnaya et al. 2004α), ενώ η δια-

φοροποίηση στα σημερινά  είδη που απαντώνται στη Ευρασία πιθα-

νώς έλαβε χώρα πριν από το τέλος της Πλειστόκαινου (Goropashnaya 

et al. 2004β). Ο υβριδισμός και η γεωγραφική απομόνωση πολύ πιθα-

νόν να έχουν ήδη δημιουργήσει ή να δημιουργήσουν στο μέλλον  πε-

ρισσότερα είδη (Korczyńska et al. 2010). 

 

Αναγνώριση των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών 

Η αναγνώριση των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών είναι ένα μα-

κροχρόνιο πρόβλημα, κυρίως λόγω των μορφολογικών ομοιοτήτων 

και του υβριδισμού μεταξύ των ειδών (Seifert 1999, Seifert and 

Goropashnaya 2004), αλλά και λόγω των μικτών αποικιών (Seifert 

1991, Czechowski 1996, Seifert et al. 2010). Ως Κ.Δ.Μ. στην Ευρα-

σία θεωρούνται βασικά τα έξι είδη (Formica rufa, F. pratensis, F. lu-

gubris, F. polyctena, F. aquilonia και F. paralugubris) που δημιουρ-

γούν το σύμπλεγμα rufa (rufa complex), καθώς και το F. truncorum 

και το F. uralensis με τα συγγενικά τους είδη στην Ασία F. sinensis, 

F. yessensis και F. opaca, και F. frontalis και F. dusmeti στην Ιβηρική 

χερσόνησο, που δημιουργούν το σύμπλεγμα truncorum (truncorum 

complex). Τα δύο αυτά συμπλέγματα, αν και φυλογενετικά δεν έχουν 

μεγάλη απόσταση, έχουν μεγάλες μορφολογικές, αλλά και οικολογι-

κές διαφορές (π.χ. ο πληθυσμός μιας αποικίας F. truncorum είναι πο-

λύ μικρότερος (Mabelis and Korczyńska 2001)). Αντίστοιχα, το F. 

uralensis, αν και έχει παρόμοια οικολογία με τα υπόλοιπα είδη, δια-

φέρει φυλογενετικά. Επίσης, υπάρχουν και είδη τα οποία δεν έχουν 

ανακαλυφθεί και περιγραφεί ακόμη (Bernasconi et al. 2011). Ως εκ 

τούτου, όταν αναφερόμαστε στα Ευρωπαϊκά ή παλαιαρκτικά Κ.Δ.Μ., 

αναφερόμαστε στα έξι είδη του συμπλέγματος rufa. 
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Η καλύτερη μέθοδος αναγνώρισης των ειδών είναι η μορφολογι-

κή αναγνώριση, αλλά είναι χρονοβόρος και απαιτεί κατάλληλο εξο-

πλισμό και εμπειρία. 

 

Μορφολογία 

Οι εργάτριες των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών είναι μονομορ-

φικές και δεν διαχωρίζονται σε διαφορετικές μορφολογικές κάστες. 

Τα μονομορφικά είδη συνήθως έχουν μικρότερες διαφορές στο μέγε-

θος συγκριτικά με τα πολυμορφικά (Grześ et al. 2016), αλλά οι εργά-

τριες των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών παρουσιάζουν μεγάλο εύ-

ρος ως προς το μέγεθος του σώματός τους. Ακόμη και εντός της ίδιας 

αποικίας, η μικρότερη εργάτρια έχει μέγεθος μικρότερο από το μισό 

της μεγαλύτερης (Perl and Niven 2016). 

Η μεταβλητότητα του μεγέθους των μυρμηγκιών καθορίζεται κυ-

ρίως από το τροφικό καθεστώς των προνυμφών. Δεδομένου ότι η 

τροφή μεταφέρεται και διανέμεται από τις εργάτριες, όταν η αναλογία 

εργατριών/προνυμφών είναι μεγάλη έχουμε τις προνύμφες να λαμβά-

νουν περισσότερους πόρους. Το τροφικό καθεστώς επηρεάζεται επί-

σης από τη διαθεσιμότητα τροφής στην περιοχή επιρροής της φωλιάς 

κι από άλλους παράγοντες που αναστέλλουν τη δραστηριότητα ανα-

ζήτησης τροφής των εργατριών ή αυξάνουν τη θνησιμότητά τους. Οι 

Sorvari and Hakkarainen (2009) παρατήρησαν πως οι εργάτριες F. 

aquilonia σε αποψιλωμένες περιοχές ήταν μικρότερου μεγέθους ένα 

χρόνο μετά την αποψίλωση. Τα μυρμήγκια επίσης είναι μικρότερα σε 

περιοχές με υψηλά επίπεδα μόλυνσης, παρόλο που οι φωλιές δεν εμ-

φανίζουν σημάδια επίδρασης από αυτή (Gilev 2002). 

Όπως στους περισσότερους οργανισμούς, στα Κ.Δ.Μ. παρατηρεί-

ται αλλομετρία, δηλαδή κάποια όργανα και εξαρτήματα του σώματός 

τους αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό από άλλα. Αυτό είναι α-

ποτέλεσμα διαφορετικής ανάπτυξης καθώς ένας οργανισμός μεγαλώ-

νει συνολικά σε μέγεθος, ορισμένα όργανα αναπτύσσονται με ταχύτε-

ρο ρυθμό από άλλα (Eberhard et al. 1998, Emlen et al. 2012). Αυτό 

είναι αποτέλεσμα διαφορετικής κατανομής των πόρων στα διάφορα 

όργανα, με διαφορετικούς ρυθμούς (Bonduriansky et al. 2003, 

Kodric-Brown et al. 2006, Emlen et al. 2012). Στα Ολομετάβολα έ-

ντομα, τα όργανα αναπτύσσονται κατά τα τελευταία στάδια της ανά-

πτυξης της προνύμφης από κυτταρικές μονοστοιβάδες του εξωδέρμα-
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τος που ονομάζονται εμβρυικοί δίσκοι (imaginal disks) (Morata and 

Lawrence 1979, Currie et al. 1988). Η διαφορετική κατανομή των πό-

ρων στους εμβρυικούς δίσκους γίνεται μέσω πεπτιδίων παρόμοιων με 

την ινσουλίνη και των υποδοχέων τους (Shingleton et al. 2005).  Τα 

πεπτίδια αυτά παράγονται κατά το στάδιο της προνύμφης και σχετίζο-

νται με αλλαγές  στη διατροφή (Wu and Brown 2006, Nijhout et al. 

2014), και, μαζί με την εκδυσόνη, είναι υπεύθυνα για τη σωματική 

ανάπτυξή τους (Nijhout and Callier 2015). Οι υποδοχείς ινσουλίνης 

σχετίζονται με τα κύτταρα των εμβρυικών δίσκων (Shingleton et al. 

2008). Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υποδοχέων ινσουλίνης, 

τόσο αυξάνονται τα πεπτίδια στους δίσκους (Emlen et al. 2012). Επο-

μένως, ενώ η μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής αυξάνει το συνολικό 

μέγεθος των οργάνων των τέλειων εντόμων, η κλιμάκωση των μεγε-

θών των οργάνων ποικίλλει ανάλογα με τη σχετική ευαισθησία στα 

πεπτίδια (Emlen and Allen 2003, Shingleton et al. 2007, Lavine et al. 

2015). 

Άλλοι παράγοντες που καθορίζουν τις διαφορές στο μέγεθος και 

την κλιμάκωση του μεγέθους των οργάνων των εντόμων εκτός από τη 

διατροφή, είναι το γενετικό υλικό των εντόμων (Stevenson et al. 

1995, Bargum et al. 2004, Shingleton et al. 2009) και η θερμοκρασία 

(Shingleton et al. 2009, Nijhout et al. 2014). Η θερμοκρασία στο εσω-

τερικό της φωλιάς είναι ζωτικής σημασίας για τα μυρμήγκια και κα-

θορίζει το ρυθμό ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα της αποικίας 

(Zakharov and Sablin-Yavorskii 1998). 

Οι εργάτριες κατηγοριοποιούνται σε εξειδικευμένες ομάδες εντός 

και εκτός της φωλιάς, οι οποίες διαφέρουν ως προς την ηλικία, τη φυ-

σιολογία και τη συμπεριφορά (Rosengren, 1977). Τα Κ.Δ.Μ. θεωρού-

νται ως η ιδανική ομάδα για την έρευνα και τη μελέτη της εξειδίκευ-

σης των εργατριών (Reznikova 2018). Ανάλογα με την εξειδίκευση 

κάθε εργάτριας, παρατηρούνται μορφολογικές διαφορές. Οι παλαιό-

τερες έρευνες χωρίζαν τις εργάτριες των κόκκινων δασικών μυρμη-

γκιών σε θηρευτές στα δέντρα, θηρευτές και συλλέκτες δομικών υλι-

κών για τη φωλιά στο έδαφος, «βοσκούς» αφίδων, και στρατιώτες 

«φύλακες» της φωλιάς (Otto 1958, Horstmann 1973). Ύστερες όμως 

έρευνες σε επίπεδο ατόμου βρήκαν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε καθε-

μιά από αυτές τις ομάδες. Για παράδειγμα, η ομάδα που «βόσκει» τις 

αφίδες περιλαμβάνει εξειδικευμένες υποομάδες, όπως ανιχνευτές, ά-

τομα που συλλέγουν το μελίτωμα, προστάτες των αφίδων και μετα-
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φορείς του μελιτώματος  (Reznikova and Novgorodova 1998, 

Reznikova 2007) 

Οι  Rosengren and Sundström (1987) βρήκαν πως οι εργάτριες 

που συλλέγουν πρωτεΐνη θηρεύοντας, έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από 

αυτές που συλλέγουν μελίτωμα από αφίδες. Γενικά το μεγάλο σώμα 

ευνοεί τη θήρευση. Οι μεγαλύτερες εργάτριες μπορούν να πιάσουν 

και να μεταφέρουν μεγαλύτερα θηράματα (Batchelor et al. 2012), κι-

νούνται πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερη απόσταση από τη φωλιά 

(Rissing, 1982, Wright et al. 2000), έχουν καλύτερη ικανότητα προ-

σανατολισμού (Bernstein and Bernstein 1969), είναι πιο ανθεκτικές 

έναντι δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών (Kay and Rissing 2005), 

και πιο επιθετικές, αλλά και ικανότερες στη μάχη (Batchelor et al. 

2012). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πλεονεκτήματα, επειδή η 

εμφάνιση θηραμάτων στο έδαφος είναι τυχαία και μπορεί να μην είναι 

σε μέρη, όπου υπάρχουν πολλές εργάτριες (Sundström 1993, Yao 

2012). Οι εργάτριες που απαντώνται εντός της φωλιάς είναι μεγαλύ-

τερου μεγέθους από αυτές που βρίσκονται εκτός αυτής (Véle and 

Modlinger 2019). Αυτό συμβαίνει διότι η υψηλότερη επιθετικότητα 

των μεγάλων εργατριών είναι επωφελής για την υπεράσπιση της φω-

λιάς (Kay and Rissing 2005, Batchelor et al. 2012), αλλά και γιατί ε-

κτός της φωλιάς αυξάνεται ο κίνδυνος της θήρευσής τους (Wilson 

1971) και η απώλεια των μεγαλύτερων εργατριών είναι πιο επιζήμια 

για την αποικία (Kay and Rissing 2005). 

Εκτός από το μέγεθος, τα Κ.Δ.Μ.  παρουσιάζουν ποικιλομορφία 

και στο χρώμα. Το χρώμα τους σχετίζεται με άλλους παράγοντες, ό-

πως το μέγεθος (Skaldina and Sorvari 2017). Γενικά, οι μικρότερες 

εργάτριες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά μελανίνης και είναι πιο σκού-

ρου χρώματος (Dlussky 1967, Gilev 2002, 2003). Τόσο η χρωματική 

πολυμορφία όσο και η μελανίνη είναι δαπανηρές στην παραγωγή, ε-

πομένως ο χρωματισμός στα Κ.Δ.Μ.  ενδέχεται να σχετίζεται με ποιο-

τικά χαρακτηριστικά του ατόμου (Skaldina and Sorvari 2017). 

 

Οικότοπος και γεωγραφική εξάπλωση 

Τα Κ.Δ.Μ. απαντώνται σε δάση κωνοφόρων, φυλλοβόλων πλα-

τύφυλλων ή μικτά δάση, όπου τα κενά στην κομοστέγη επιτρέπουν το 

φως του ηλίου να εισχωρεί στο δασικό τάπητα. Χτίζουν τις φωλιές 

τους σε μικροδιάκενα και έντονα ηλιαζόμενες θέσεις, όπως κράσπεδα, 
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πρόσφατα υλοτομημένα πρέμνα και νεαρούς θάμνους (Εικόνα 1). Ο 

λόγος που προτιμούνε αυτές τις θέσεις είναι το ότι οι φωλιές απαιτού-

νε υψηλές θερμοκρασίες για να είναι βιώσιμες, οπότε και σχετίζονται 

άμεσα με την έκθεση στον ήλιο. Ο Yarrow (1955) συμπεραίνει πως 

«πολύ υγρά, με μικρό πορώδες δάση δεν είναι κατάλληλα για αυτά τα 

είδη, αλλά ούτε και τα πολύ πυκνά δάση κωνοφόρων, όπου η κομο-

στέγη εμποδίζει το ηλιακό φως να φτάσει στο έδαφος, και σε αυτά τα 

δάση, φωλιές απαντώνται μόνο στα κράσπεδα. Το είδος του εδάφους 

δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, αρκεί να έχει υψηλό πορώδες. 

Ράχες με νότια έκθεση είναι οι ιδανικότερες». 

 

 
 

Εικόνα 2. Φωλιά Κ.Δ.Μ. πάνω σε πρέμνο στην Ελατιά. 

 

Ως προς την επιλογή της θέσης φωλεοποίησης, η χωρική κατανο-

μή των φωλιών και η πυκνότητά τους επηρεάζεται από πολλούς πα-

ράγοντες. Ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει τη θέση της φω-

λιάς είναι το φως (Klimetzek 1970), αλλά πολύ σημαντικό ρόλο έχουν 

και ο ανταγωνισμός (Cushman et al.1988), η κλίση του εδάφους και η 

έκθεση (Doncaster 1981), η υγρασία, η βλάστηση, τα χαρακτηρίστηκα 

του εδάφους (Lorber 1982), καθώς και η συχνότητα των δασικών 

πυρκαγιών (Risch et al. 2008). Επίσης, οι δασοπονικές πρακτικές που 
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εφαρμόζονται στο δάσος επηρεάζουν τον αριθμό των φωλιών, καθώς 

και το μέγεθος και τη μορφή τους, αλλά και τη ζωτικότητά τους 

(Punttila 1996, Domisch et al., 2005, Sorvari and Hakkarainen 2005, 

2007). 

Οι ακριβείς προτιμήσεις των οικοτόπων των κόκκινων δασικών 

μυρμηγκιών σχετίζονται άμεσα με το γεωγραφικό πλάτος, και μπορεί 

να διαφέρουν ανά περιοχές, π.χ. το F. aquilonia ενώ στην κεντρική 

Ευρώπη απαντάται σε υψόμετρα μεταξύ 550 και 2100 μέτρων, σε με-

γαλύτερα γεωγραφικά πλάτη όπως στη Φινλανδία και τη Σκωτία σπα-

νίως απαντάται σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 550 μέτρων (Stockan et 

al. 2016). Επίσης, η πυκνότητα των φωλιών έχει μεγάλο εύρος, ανά-

λογα με τις κλιματικές συνθήκες και τις δασοκομικές πρακτικές. Έτσι 

σε δάση στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία κα-

τά μέσο όρο βρέθηκαν 0,005-0,32 φωλιές/ha (Breen 1979, Klimetzek 

1981, Szczepanski and Podkowka 1983, Travan 1990, Nageleisen 

1999). Σε συγκεκριμένα είδη δάσους, όπως τα βόρεια και τα εύκρατα, 

η πυκνότητα μπορεί να φτάσει τις 18 φωλιές/ha (Raignier 1948, Ce-

ballos and Ronchetti, 1965, Gris and Cherix 1977, Cherix and Bourne 

1980). Στα βόρεια δάση της Φινλανδίας η μέση πυκνότητα των φω-

λιών είναι περίπου 3 φωλιές/ha (Rosengren et al. 1979; Domisch et al. 

2005; Kilpelainen et al. 2005), στην Ελατιά της Δράμας στην Ελλάδα 

6,53 φωλιές/ha (Tsikas et al. 2016), ενώ ο Travan (1998) στις Βαβα-

ρικές Άλπεις βρήκε από 0,32 μέχρι 17,78 φωλιές/ha. 

Παρά το μεγάλο πλήθος εργασιών σε αρκετές περιοχές της Ευ-

ρώπης, η εξάπλωση των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών δεν είναι 

γνωστή σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ελλάδα, η ύπαρξή τους αναφέ-

ρεται από τον Legakis (2011), τους Borowiec and Salata (2012) και 

τους Tsikas et al. (2016). 

 

Τα παλαιαρκτικά κόκκινα δασικά μυρμήγκια 

Formica rufa Linne 1761 

Συνώνυμα: Formica apicalis Smith, F. 1858, Formica dorsata -

Panzer 1798, Formica ferruginea Christ 1791, Formica gaullei -

Bondroit 1917, Formica piniphila -Schenck 1852, Formica rufa me-

ridionalis -Nasonov 1889, Formica rufa rufopratensis -Forel 1874. 
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Περιγραφή (Collingwood 1979) 

 

Εργάτρια: Είναι δίχρωμο (κόκκινο και καφέ-μαύρο) με σκούρα ση-

μάδια («μπαλώματα») νωτιαίως στην κεφαλή και το προμεσονώτο, 

που ποικίλουν σε μέγεθος.  Οι σύνθετοι οφθαλμοί συνήθως έχουν λί-

γες μικροσκοπικές τρίχες. Στο λαιμό, στο επιστόμιον, νωτιαίως της 

κεφαλής, στο μεσόσωμα, στο μίσχο και το γαστήρα φύονται μακριές 

στητές τρίχες περισσότερο ή λιγότερο πυκνές, ενώ οι σκάποι και το 

πίσω μέρος του ινίου είναι γυμνά. Σπάνια φύονται τρίχες στις επιφά-

νειες πίσω από τις κνήμες και τους μηρούς. Η τριγωνική αυλάκωση 

που βρίσκεται στο μέτωπο αντανακλά το φως, συχνά μόνο σε μέρη. 

Γενικά το μέτωπο είναι αρκετά γυαλιστερό, και έχει αραιές λεπτές ο-

πές και πυκνότερες βαθιές. Αραιές λεπτές και βαθιές οπές εμφανίζο-

νται επίσης και στον πρώτο τεργίτη του γαστήρος. Τα δεύτερα και 

τρίτα άρθρα του μαστιγίου των κεραιών έχουν πάντα μήκος μικρότε-

ρο του διπλάσιου του πλάτους. Μήκος: 4.5-9.0 mm. 

 

Βασίλισσα: Δίχρωμη με ολόκληρη την ασπίδα του μεσονώτου (scu-

tum), το γαστήρα και μέρος της ινιακής περιοχής του κεφαλιού σκού-

ρα. Ασπίδιο (scutellum) και γαστέρας γυαλιστερά, ποτέ θαμπά. Χωρίς 

προεξέχουσες τρίχες στο οπίσθιο όριο του ινίου και καθὀλου τρίχες 

στο γαστέρα. Έχει μικρές οπές στον πρώτο τεργίτη, που βρίσκονται 

σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Μήκος: 9.5-11.0 mm 

 

Αρσενικό: Μαύρο, με τα περισσότερα εξαρτήματα και γεννητικά όρ-

γανα πιο άτονα. Σύνθετοι οφθαλμοί με πολλές στητές τρίχες. Παρειές 

κάτω από τους οφθαλμούς χωρίς τρίχες. Κεφαλή και θώρακας με στη-

τές τρίχες ραχιαίως. Αραιές ημιστητές τρίχες σε όλους τους τεργίτες 

του γαστέρα. Πάνω όριο των τροχαντήρων στα οπίσθια πόδια χωρίς 

τρίχες. Η τριγωνική αυλάκωση που βρίσκεται στο μέτωπο γυαλιστε-

ρό, με ή χωρίς μικρές οπές. Μήκος: 9.0-11.0 mm. 
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Εικόνα 2. F. rufa. Εργάτρια (Ε), αρσενικό (Α) και βασίλισσα (Β) σε 

προφίλ και οι κεφαλικές τους κάψες (Collingwood 1979) 
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Γεωγραφική εξάπλωση 

Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζε-

γοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία (ηπειρωτική), Γερμανία, Γεωργία, Δανία, 

Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία (ηπειρωτική), Ιταλία (ηπειρωτι-

κή), Κροατία, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 

Μαυροβούνιο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολ-

λανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρου-

μανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσε-

χία. Φινλανδία (Borowiec and Salata 2012). 

 

Εξάπλωση στην Ελλάδα 

Μακεδονία, Θράκη (Borowiec and Salata 2012, Bračko et al. 

2016). 

 

Formica pratensis Retzius 1783 (μελανόραχο μυρμήγκι των λιβα-

διών). 

Συνώνυμα: Formica minor pratensoides -Gößwald 1951, Formi-

ca pratensis cordieri -Bondroit 1917, Formica rufa ciliata -Ruzsky 

1926, Formica rufa grouvellei -Bondroit 1918, Formica rufa nigri-

cans -Bondroit 1912 

 

Περιγραφή (Collingwood 1979) 

 

Εργάτρια: Είναι δίχρωμο είδος με γαστέρα, ινίο και μέτωπο θαμπά 

μαύρα (όχι γυαλιστερά). Γαστήρ, περισσότερο ή λιγότερο πυκνά, τρι-

χωτός. Το σκούρο μέρος («μπάλωμα») στο προμεσονώτο ποικίλλει, 

συνήθως ευκρινές. Οι σύνθετοι οφθαλμοί πυκνά τριχωτοί. Ινίο με κο-

ντές ή μεσαίες τρίχες στην άκρη, μερικές φορές πολύ αραιές. Σκάποι 

χωρίς προεξέχουσες τρίχες. Μηροί και κνήμες πλαισιωμένα με προε-

ξέχουσες τρίχες. Μήκος:  4.5-9.5 mm. 

 

Βασίλισσα: Όπως η εργάτρια με όλα τα σκούρα μέρη τριχωτά, με 

τρχύ ανάγλυφο και θαμπά. Η βάση της γαστέρας και του ινίου με κο-

ντές τρίχες, μερικές φορές δυσδιάκριτες ή απούσες. Μήκος: 9.5- 11. 3 

mm. 
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Εικόνα 3. F. pratensis. Εργάτρια (Ε), αρσενικό (Α) και βασίλισσα (Β) 

σε προφίλ και οι κεφαλικές τους κάψες (Collingwood 1979). 
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Αρσενικό: Θαμπό μαύρο με τριχωτό γαστέρα σε όλο το μήκος των 

τεργιτών του ραχιαία, και τριχωτούς μηρούς και κνήμες. Τρίχες στους 

σύνθετους οφθαλμούς και στις παρειές πυκνές και προεξέχουσες. 

Μήκος: 9.5-11.5 mm. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση 

Από την Πορτογαλία μέχρι τη Σιβηρία, και από τη βόρειο Ιταλία 

έως την κεντρική Σουηδία (Collingwood 1979) 

Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Γαλλία (ηπειρωτική), Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελλάδα, 

Εσθονία, Ισπανία (ηπειρωτική), Ιταλία (ηπειρωτική), Κροατία, Λετο-

νία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Μεγάλη 

Βρετανία, Μολδαβία, Νησιά Μάγχης, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρί-

α, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Ρωσία, 

Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία 

(Borowiec and Salata 2012). 

 

Εξάπλωση στην Ελλάδα 

Μακεδονία (ηπειρωτική) (Borowiec and Salata 2012) και Θράκη 

(Bračko et al. 2016). 

 

Formica lugubris Zetterstedt 1840 (τριχωτό κόκκινο δασικό μυρμή-

γκι). 

Συνώνυμα: Formica congerens -Nylander 1846, Formica praten-

sis unicolor -Ruzsky 1926, Formica rufa alpina -Santschi 1911, For-

mica rufa montana -Sadil 1953, Formica rufa nylanderi -Bondroit, 

1920 Formica rufa santschii -Wheeler W.M., 1913. 

 

Περιγραφή (Collingwood 1979) 

 

Εργάτρια: Επίσης δίχρωμο είδος, με ευδιάκριτο, αλλά όχι καλά οριο-

θετημένο, σκούρο σημάδι («μπάλωμα») στο προμεσονώτο. Η μετω-

πιαία τριγωνική αυλάκωση γυαλίζει ευδιακρίτως, αντανακλώντας το 

φως. Στο μέτωπο υπάρχουν μεγάλες οπές τραχείς και βαθιές, διά-

σπαρτες μεταξύ μικροσκοπικών στιγμάτων. Ινίο πυκνά τριχωτό στις 
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άκρες που εκτείνεται προσθίως στην περιοχή μεταξύ των απλών οφ-

θαλμών και των κροτάφων και πλευρικώς γύρω από τους σύνθετους 

οφθαλμούς. Τρίχες των σύνθετων οφθαλμών στητές και προεξέχου-

σες. Τρίχες του σώματος, συμπεριλαμβανομένων του λαιμού, της 

κνήμης και του μηρού, πυκνές. Κάποιοι πληθυσμοί έχουν τρίχες και 

στους σκάπους. Το πλάτος της κεφαλικής κάψας των μεγαλύτερων 

εργατών φτάνει τα 2,1 mm. Μήκος: 4,5-9,0mm. 

 

Βασίλισσα: Τριχοφυΐα και ανάγλυφο όπως εργάτρια. Μίσχος και γα-

στήρ πάντα με περισσότερες ή λιγότερες μακριές τρίχες που κάμπτο-

νται στην άκρη. Γαστήρ, spetullum και μετωπιαία τριγωνική αυλάκω-

ση γυαλιστερά. Μήκος: 9.5-10.5 mm. 

 

Αρσενικό: Μαύρο, με πόδια και γεννητικά όργανα από κίτρινα έως 

καφέ. Διάσπαρτες τραχείς οπές στην κεφαλή, το θώρακα και τον γα-

στέρα, και μεταξύ αυτών πολλές μικροσκοπικές οπές. Γαστήρ και θυ-

ρεός πάντα γυαλιστερά, έστω και ισχνά. Μήκος: 9.5-10.5 mm. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση 

Βόρεια ευρωπαϊκή Σιβηρία και ευρωπαϊκά βουνά από τα Πυρη-

ναία έως την Καμτσάτκα και την Ιαπωνία, και από την Ιταλία στη βό-

ρειο Νορβηγία (Collingwood 1979) 

Αλβανία, Ανδόρα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία 

(ηπειρωτική), Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία (ηπειρω-

τική), Ιταλία (ηπειρωτική, Σαρδηνία, Σικελία), Ιρλανδία, Κροατία, 

Λετονία, Λευκορωσία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ου-

κρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, 

Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία (Borowiec and Salata 2012). 

 

Εξάπλωση στην Ελλάδα 

Ήπειρος (ηπειρωτικά) (Borowiec and Salata 2012), Μακεδονία 

(Tsikas et al. 2016). 
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Εικόνα 4. F. lugubris. Εργάτρια (Ε), αρσενικό (Α) και βασίλισσα (Β) 

σε προφίλ και οι κεφαλικές τους κάψες (Collingwood 1979) 
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Formica polyctena Forster 1850 

Συνώνυμα: Formica major -Nylander, 1849 Formica rufa minor -

Gößwald 1951, Formica rufa nuda -Karavaiev 1930. 

 

Περιγραφή (Collingwood 1979) 

 

Εργάτρια: Στητές τρίχες στην κεφαλή και το μεσόσωμα πολύ αραιές 

και κοντές ή απουσιάζουν εντελώς, εκτός από τις οπίσθιες άκρες 

πλευρικώς του μεσοσώματος. Η τριχοφυΐα του λαιμού, εφ’ όσον υ-

πάρχει, περιορίζεται σε μια ή δύο αδύναμες τρίχες. Το μικροανάγλυφο 

συνήθως είναι πιο τραχύ από ότι στο F. rufa, αλλά οι οπές και τα 

στίγματα έχουν το ίδιο εύρος. Μήκος: 4.0-8.5 mm. 

 

Βασίλισσα: Όπως το F. rufa, αλλά με το μέσο του ασπίδιο λιγότερο 

γυαλιστερό με λεπτές ραβδώσεις και οπές σε όλο του το μήκος. Μέ-

τωπο ευκρινώς γυαλιστερό, αλλά το υπόλοιπο σώμα λόγο του τραχύ-

τερου ανάγλυφου πιο θαμπό από το F. rufa. Μήκος: 9.0-10.5 mm. 

 

Αρσενικό: τρίχες των σύνθετων οφθαλμών πολύ αραιές και μικρές. 

Αραιές στητές τρίχες στο προμεσονώτο, πολύ κοντές ή απούσες στο 

μετανώτο. Οπές στο μέτωπο και το γαστήρα ρηχές και αραιές. Μή-

κος: 9.0-10.5 mm. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση 

Από την Ισπανία μέχρι τη Σιβηρία, και από τις Ιταλικές Άλπεις 

μέχρι τη Σουηδία σε γεωγραφικό πλάτος 60ο (Collingwood 1979). 

Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

Γαλλία (ηπειρωτική), Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, 

Ισπανία (ηπειρωτική), Ιταλία (ηπειρωτική), Κροατία, Λετονία, Λευ-

κορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Νορ-

βηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, 

Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία (Borowiec 

and Salata 2012). 

 

Εξάπλωση στην Ελλάδα 

Γενικά σε όλη τη χώρα (Borowiec and Salata 2012). 
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Εικόνα 5. F. polyctena. Εργάτρια (Ε), αρσενικό (Α) και βασίλισσα (Β) 

σε προφίλ και οι κεφαλικές τους κάψες (Collingwood 1979) 
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Formica aquilonia Yarrow 1955 (Σκωτσέζικο κόκκινο δασικό μυρ-

μήγκι) 

Συνώνυμα: Formica rufa schmidti -Ruzsky 1926 

 

Περιγραφή (Collingwood 1979) 

 

Εργάτρια: Δίχρωμο είδος, με σκούρα σημάδια διαφόρων μεγεθών και 

εντάσεων στην κεφαλή και το προμεσονώτο. Τα σημάδια αυτά δεν εί-

ναι τόσο μεγάλα ή έντονα χρωματιστά όσο του F. rufa. Συνήθως δια-

κρίνονται τρίχες να πλαισιώνουν την πίσω άκρη της κεφαλής, αλλά 

δεν εκτείνονται προσθίως των σύνθετων οφθαλμών όπως στο F. lu-

gubris (σε ορισμένα είδη αυτές οι τρίχες μπορεί να απουσιάζουν). 

Στητές τρίχες στο λαιμό και νωτιαίως του μεσοσώματος ποικίλουν σε 

μέγεθος (συνήθως κοντές και αραιές). Σύνθετοι οφθαλμοί με ευδιά-

κριτες κοντές τρίχες, πολύ λιγότερο προεξέχουσες από το F. lugubris. 

Μέτωπο σχετικά θολό με στενό πυκνό μικροανάγλυφο, γαστήρας με 

πολλά στίγματα. Ημιστητές τρίχες σε εκτείνουσες επιφάνειες των πί-

σω μηρών και κνημών (μερικές φορές λιγοστές). Σκάποι γυμνοί. Το 

πλάτος της κεφαλικής κάψας των μεγαλύτερων εργατών μικρότερο 

από 2 mm. Μήκος: 4-8,5 mm. 

 

Βασίλισσα: Δίχρωμο, ασπίδιο μάλλον θαμπό, αλλά γαστέρας πάντα 

γυαλιστερός. Κοντές τρίχες προεξέχουν συνήθως στο πίσω όριο της 

κεφαλής του γαστέρα, αλλά απουσιάζουν εντελώς από το μίσχο και το 

προπόδιο. Γαστήρ πάντα με μικροσκοπικές οπές. Γενικά, μικρότερο 

μέγεθος από τα άλλα είδη. Μήκος: 8.0-10.0 mm. 

 

Αρσενικό: Μαύρο, με εξαρτήματα πιο άτονα. Παρειές με λίγες τρίχες 

κάτω από τους σύνθετους οφθαλμούς. Σύνθετοι οφθαλμοί πάντα με 

κοντές τρίχες. 2ος και 4ος τεργίτης του γαστέρα χωρίς τρίχες. Επάνω 

όρια μηρών οπίσθιων ποδιών πάντα με τρίχες. Στητές τρίχες σε όλη 

την κεφαλή και τον θώρακα. Γενικά, μικρότερο μέγεθος από τα άλλα 

είδη. Μήκος: 8.0-10.0 mm. 
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Εικόνα 6. F. aquilonia. Εργάτρια (Ε), αρσενικό (Α) και βασίλισσα (Β) 

σε προφίλ και οι κεφαλικές τους κάψες (Collingwood 1979). 
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Γεωγραφική εξάπλωση 

Από τις ανατολικές Άλπεις ως τη Σιβηρία, και από τη βόρεια Ιτα-

λία στη βόρεια Νορβηγία (Collingwood 1979). 

Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία (ηπειρωτική), Γερμανία, Γεωργία, 

Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία (ηπειρωτική), Ιταλία (η-

πειρωτική), Κροατία, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Μαυροβού-

νιο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, 

Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. 

 

Εξάπλωση στην Ελλάδα 

Όχι. 

 

Formica paralugubris Seifert 1996 

Συνώνυμα: Formica lugubris sensu lato 

 

Περιγραφή (Seifert 1996). 

 

Εργάτρια: Όλη η επιφάνεια της κεφαλής (πλην των παρειών), μεσό-

σωμα, γαστήρ, ισχία, μηροί και κνήμες με πολλές στητές τρίχες, οι 

οποίες σε γενικές γραμμές είναι κοντύτερες από του F. lugubris (Ει-

κόνα 14). Επίπεδη η επιφάνεια νωτιαίως του σκάπου συχνά με αρκε-

τές κοντές και ημιστητές τρίχες. Σύνθετοι οφθαλμοί με  πολλές στητές 

τρίχες, οι μακρύτερες των οποίων έχουν μήκος 22-40μm. Μέτωπο λι-

γότερο θολό από το F. pratensis, ομοιάζει κατά περιπτώσεις με το F. 

rufa. Σκάποι κοντύτεροι και παχύτεροι από το F. pratensis: η αναλο-

γία μήκος σκάπου/μέγιστη διάμετρος σημείου στο μέσου του σκάπου 

< 9,60. Μεσαία περιοχή του επιστόμιου, μετώπου, ινίου, κεραιών, ι-

σχίων, μηρών, κνημών και γαστήρα περισσότερο ή λιγότερο μαύρες. 

Το σκούρο σημάδι («μπάλωμα») στο προμεσονώτο λιγότερο καλά ο-

ριοθετημένο από του F. pratensis. Τα υπόλοιπα μέρη της κεφαλής και 

του μεσοσώματος είναι κιτρινοκόκκινα.  

 

Βασίλισσα: Τα όρια στο ινίο στην κεφαλή με 20-75 στητές τρίχες, 

μήκους 40-80 μm. Σκάποι συνήθως με κοντύτερες ημιστητές τρίχες 

ραχιαίως. Σύνθετοι οφθαλμοί με πολλές στητές τρίχες μήκους 22-45 
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μm. Στητές τρίχες στο προνώτο, μεσονώτο, ασπίδιο, μεσόπλευρο, 

προπόδιο, μετάπλευρο,κνήμες οπίσθιων ποδιών και ραχιαία γαστέρα 

πολύ κοντύτερες από του F. lugubris (Εικόνα 15). Αντιθέτως, στητές 

τρίχες στους στερνίτες του γαστέρα πολύ μακριές (250-350 μm). Επί-

στομο πιο γυαλιστερό από τη ράχη της κεφαλής και τις παρειές. Γα-

στήρ γυαλιστερός ραχιαίως. Ο πρώτος τεργίτης του γαστέρα με έντο-

νο μικροανάγλυφο και οπές διαμέτρου 9-13 μm και απόσταση μεταξύ 

τους 15-30 μm. Οι οπές είναι η βάση για τις τρίχες. Το μέσο του επί-

στομου, μετωπιαία και ινιακά μέρη της κεφαλής, πάνω μέρος του 

προνώτου, μεσονώτο, ασπίδο, γαστήρ και κνήμες συνήθως μαύρες. 

Παρειές, κάτω μέρος της κεφαλής, ισχία, μηροί, κάτω μέρος του προ-

νώτου, ύστεροι σκληρίτες του μεσοσώματος και μίσχος κιτρινοκόκκι-

να. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση 

Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία (ηπειρωτική), Ιταλία (ηπειρωτική) 

(Bernarsconi et al. 2006). 

 

Εξάπλωση στην Ελλάδα 

Όχι. 

 

Υπεροργανισμός 

Ως υπεροργανισμός ορίζεται ένα πολύπλοκο σύστημα που αποτε-

λείται από ένα μεγάλο αριθμό οργανισμών που συμπεριφέρονται ως 

ένα οργανικό σύνολο, ως ανθρώπινη κοινωνία, ένα οικοσύστημα κλπ. 

Ο όρος εισήχθη από τον «πατέρα της μοντέρνας οικολογίας» James 

Hutton τα τέλη του 18ου αιώνα, και χρησιμοποιείται κυρίως για να πε-

ριγράψει κοινωνικές ομάδες ζώων, όπου ο καταμερισμός της εργασίας 

είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένος και τα άτομα δεν μπορούν να επιβιώ-

σουν μόνα τους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

Ήδη από το 1911 ο Αμερικανός εντομολόγος William Morton 

Wheeler περιέγραψε τις αποικίες των κοινωνικών εντόμων ως υπε-

ροργανισμούς, λόγω της ηθολογίας των ατόμων, που συμπεριφέρο-

νται ως μια ενιαία μονάδα.  Υποστήριξε ότι η αποικία μοιάζει με με-

ταζωικό σώμα με διάφορους τρόπους (θεωρούσε τον καταμερισμό της 

εργασίας μεταξύ των μελών και τον κύκλο των αποικιών ότι αντικα-
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τοπτρίζει τον βιολογικό κύκλο της γέννησης, της ανάπτυξης, της ωρί-

μανσης, της αναπαραγωγής και, τέλος, του θανάτου). Επιπλέον, χα-

ρακτήρισε τα αναπαραγωγικά άτομα ως τους γαμέτες της αποικίας και 

τις εργάτριες ως το σώμα, και αναλόγισε τις διάφορες υποκάστες των 

εργατριών με συγκεκριμένους μεταζωικούς ιστούς και όργανα, ως 

σκελετό,  συκώτι ή αναπνευστικό σύστημα του υπεροργανισμού. 

Σύμφωνα με τον Tschinkel (1991), οι αποικίες των κοινωνικών 

εντόμων μπορούν να χαρακτηριστούν από τα ποιοτικά και τα ποσοτι-

κά χαρακτηριστικά τους. Η βιομάζα μιας αποικίας, ο αριθμός των α-

τόμων (συμπεριλαμβανομένων και των προνυμφών και νυμφών) ή α-

ριθμός των εργατριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το 

μέγεθος μια αποικίας (Kaspari and Vargo 1995, Tschinkel 1998, 

1999). Συνεπώς μια αποικία μπορεί να θεωρηθεί ως το βιολογικό α-

νάλογο του σώματος ενός οργανισμού (Tschinkel, 1998, 1999, 

Clémencet and Doums 2007, Lanan et al. 2011).  

Όπως το μέγεθος ενός οργανισμού, έτσι και το μέγεθος της αποι-

κίας σχετίζεται με πολλές βιολογικές πτυχές της αποικίας (Dornhaus 

et al. 2012). Συγκεκριμένα για τα μυρμήγκια, το μέγεθος της αποικίας 

σχετίζεται με τον ανταγωνισμό (Palmer 2004), τη διατροφική τους 

συμπεριφορά (Herbers and Choiniere 1996), την οργάνωση σε επίπε-

δο αποικίας (Holbrook et al. 2011, Schmidt et al., 2011, Dornhaus et 

al. 2012) και την ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας (Rosengren 

et al. 1987). 

 

Η Φωλιά 

Τα Κ.Δ.Μ. κατασκευάζουν μεγάλες και μακρόβιες φωλιές, τόσο 

υπόγεια, όσο και υπέργεια, πλούσιες σε οργανική ουσία (Εικόνα 7). 

Σε κάθε φωλιά μπορούν να υπάρχουν μερικά εκατομμύρια μυρμή-

γκια, ενώ πάνω από 16 φωλιές μπορούν να υπάρχουν ανά εκτάριο 

(Rosengren et al. 1987, Laine and Niemelä 1989, Laakso and Setälä 

1997). Ο πληθυσμός κάθε φωλιάς αλλά και της αποικίας, επηρεάζεται 

από πολλούς παράγοντες, όπως ο βαθμός συγκόμωσης των δέντρων, η 

θερμοκρασία και η διαθεσιμότητα τροφής (Chen and Robinson 2014). 

Το μεγαλύτερο μέρος της φωλιάς είναι υπέργειο και κατασκευά-

ζεται στην επιφάνεια του εδάφους από βελόνες κωνοφόρων, κλαδί-

σκους, ρητίνη και κομμάτια φλοιού δέντρων (Laakso and Setälä 1998, 

Ohashi et al. 2007, Domisch et al. 2008), με τη σιελογόνο έκκριση 
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των μυρμηγκιών να λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία 

(Pokarzhevskij 1981, Laine and Niemelä 1989, Kristiansen and 

Amelung 2001). Η ετήσια εισροή φυτικών δομικών υλικών δημιουρ-

γεί το 12-37% του συνολικού όγκου του υπέργειου ύψους της φωλιάς 

(Pokarzhevskij 1981), το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 50 kg φυτικής 

μάζας για μια μέσου μεγέθους φωλιά (Jílková et al. 2012). Όλη αυτή 

η μάζα συλλέγεται σε ακτίνα 8 m από τη φωλιά, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει σημαντική εξάντληση οργανικής ουσίας (Jílková et al. 2011). 

Το υπέργειο τμήμα έχει μορφή ελλειψοειδούς θόλου, και μπορεί να 

φτάσει τα 2m ύψος και 4m διάμετρο (Gößwald 1989) και όγκο 0,3-1 

m3 (Dlusskij 1967, Frouz and Jílková 2008). Η σχέση μεταξύ του ύ-

ψους και της διαμέτρου της φωλιάς είναι πολύπλοκη, καθώς επηρεά-

ζεται μεταξύ άλλων από την ηλικία της φωλιάς, τις συνθήκες σκίασης 

(οι έντονα σκιαζόμενες φωλιες είναι συνήθως ψηλότερες) (Lange 

1959, Bretz 2004), την εποχή του έτους (οι φωλιές συνήθως κατα-

στρέφονται ή κονταίνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ξαναχτί-

ζονται ως το τέλος του καλοκαιριού), την κλίση του εδάφους (Robin-

son and Woodgate 2004) και από την ηλικία της συστάδας (Domisch 

et al. 2005). Ουσιαστικά όμως, το υπέργειο τμήμα λειτουργεί ως ένα 

μεγάλο «θερμοκήπιο» για να παγιδεύει θερμότητα, και η κυρίως φω-

λιά βρίσκεται μισό μέτρο κάτω από το έδαφος.  

Τα Κ.Δ.Μ. σκάβουν στο έδαφος, και μπορούν να φτάσουν μέχρι 

τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα (Weber 1935, Gößwald 1989, 

Bristow et al. 1992). Στους υπόγειους θαλάμους παραμένουν οι βασί-

λισσες, τα αυγά και οι νεαρές προνύμφες και διατηρούνται σε σταθε-

ρές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Εντός της φωλιάς η θερ-

μοκρασία είναι υψηλότερη από την ατμοσφαιρική (Zahn 1958, 

Rosengren et al. 1987). Στο κέντρο του θόλου του υπέργειου τμήμα-

τος η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή στους 25 oC  κατά τη διάρ-

κεια του καλοκαιριού, αλλά κοντά στην επιφάνεια της φωλιάς φτά-

νουν τους 30 oC και οι νύμφες μεταφέρονται εκεί για να επιταχυνθεί η 

ανάπτυξή τους. Η θερμοκρασία της φωλιάς πέφτει κατά τη διάρκεια 

της νύχτας, και οι εργάτριες σφραγίζουν τις εισόδους για τη διατήρη-

ση της θερμοκρασίας (Εικόνα 20). Η μεταβολική θερμότητα που πα-

ράγουν οι εργάτριες (Brian 1977) καθώς και οι μικροβιακές δραστη-

ριότητες στα δομικά υλικά των φωλιών (Coenen-Stass et al. 1980) 

διατηρούν τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε υψηλά ε-

πίπεδα. Συνεπώς, η φωλιά μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πολύπλοκος 
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επωαστήρας, με τα αυγά, τις προνύμφες και τις νύμφες να διατηρού-

νται σε διαφορετικούς θαλάμους ανάλογα με τις απαιτήσεις τους σε 

θερμοκρασία και υγρασία (Fowles 1994). 

 

 
Εικόνα 3. Φωλιά Κ.Δ.Μ. σε κορμίδιο ερυθρελάτης στην Ελατιά. 

 

Εντός της φωλιάς, εκτός από τη μεταβολική θερμότητα που πα-

ράγεται από τα ίδια τα μυρμήγκια, η μικροβιακή αποσύνθεση των ορ-

γανικών δομικών υλικών της φωλιάς λειτουργεί επίσης ως πηγή θερ-

μότητας (Frouz 2000). Επίσης συγκεντρώνουν στη φωλιά οργανική 

ουσία, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις άνθρακα και θρεπτικών συ-

στατικών να είναι υψηλότερες εντός της φωλιάς συγκριτικά με το πε-

ριβάλλον έδαφος (Frouz et al. 1997, Laakso and Setälä 1998, Lenoir 

et al. 1999) και το δασικό τάπητα (Lenoir et al. 2001) και επηρεάζουν 

τους βιογεωχημικούς κύκλους (Domisch et al. 2008, Jurgensen et al. 

2008). Τέλος, η φωλιά λειτουργεί ως ενδιαίτημα για μυρμηγκόφιλα 

είδη (Laakso and Setälä 1997, 1998, Päivinen et al. 2002, Robinson 

and Robinson 2013). 
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Κλείδα αναγνώρισης των παλαιαρκτικών Κ.Δ.Μ. 

 

1 Γαστήρ πυκνά τριχωτός και θαμπός. Μέτωπο ανάγλυφο και 

θαμπό. Σκούρο σημάδι («μπάλωμα») στο προμεσονώτο συνή-

θως ευκρινές και αδιαφανές …………………..…. F. pratensis 

1΄ Γαστήρ και μέτωπο μετρίως γυαλιστερά. Σκούρο σημάδι 

(«μπάλωμα») στο προμεσονώτο ποικίλει, συνήθως όχι ευκρι-

νές, μερικές φορές απουσιάζει πλήρως …..…………………. 2 

2(1΄) Σύνθετοι οφθαλμοί, λαιμός, μεσόσωμα και ινίο έντονα τριχω-

τά. Με τις τρίχες να εκτείνονται προσθίως και πλευρικώς ως 

τους σύνθετους οφθαλμούς ...............................................….. 3 

2΄ Σύνθετοι οφθαλμοί με κοντές τρίχες ή γυμνοί. Το τριχωτό πε-

ριθώριο στο πίσω μέρος της κεφαλής, εφόσον υπάρχει, δεν ε-

κτείνεται προσθίως πέρα από τις γωνίες του ινίου …….…… 4 

3(2) Πυκνές και μακρυές τρίχες ...…………………...... F. lugubris 

3΄ Αραιές και κοντές τρίχες .……………...……. F. paralugubris 

4(2΄) Πρώτος τεργίτης του γαστέρα με πολύ μικρές οπές (στίγματα) 

ομοιόμορφα. Σύνθετοι οφθαλμοί πάντα με εμφανείς κοντές 

τρίχες. Μέτωπο ανάγλυφο και σχετικά θαμπό. Εκτείνουσες ε-

πιφάνειες των πίσω μηρών και κνημών πάντα με προεξέχου-

σες τρίχες. Οπίσθια άκρη της κεφαλής με προεξέχουσες τρί-

χες, μερικές φορές λιγοστές ή χωρίς τρίχες …..... F. aquilonia 

4΄ Πρώτος τεργίτης του γαστέρα με οπές ευρέως κατανεμημένες 

στη άνω μέση περιοχή. Σύνθετοι οφθαλμοί γυμνοί ή με λιγο-

στές μικροσκοπικές τρίχες. Μέτωπο σχετικά γυαλιστερό με 

ρηχό ανάγλυφο και εύκολα ορατές τραχείς οπές. Πίσω μέρος 

της κεφαλής χωρίς προεξέχουσες τρίχες ……….…………... 5 

5(5) Λαιμός, κορυφή της κεφαλής και μεσόσωμα με εμφανείς προ-

εξέχουσες τρίχες. Περιστασιακά μερικές προεξέχουσες τρίχες 

στην προεξέχουσα επιφάνεια των πίσω μηρών και κνημών. 

Νωτιαίως τα μεσόπλευρα με ομοιόμορφα κατανεμημένες μα-

κριές τρίχες …………………………………………… F. rufa 

5΄ Λαιμός γυμνός ή με μια ή δύο αδύναμες τρίχες, κορυφή της 

κεφαλής και μεσόσωμα με σποραδικά κοντές τρίχες. Πίσω 

μηροί και κνήμες συνήθως γυμνά. Νωτιαίως οι προεξέχουσες 

τρίχες των μεσαπλεύρων περιορίζονται μόνο σε λίγες στο πί-

σω άκρο …………………………..……………... F. polyctena 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ 
 
 

 

 

Βιολογικός κύκλος 

Ο βιολογικός κύκλος των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών σχετί-

ζεται με τις εποχιακές αλλαγές στο περιβάλλον. Οι αποικίες μυρμη-

γκιών αρχίζουν να ενεργοποιούνται μετά τον χειμώνα, νωρίς την ά-

νοιξη σε ζεστές και ηλιόλουστες ημέρες, όταν ο ήλιος αρχίζει να θερ-

μαίνει το υπέργειο τμήμα της φωλιάς και να λιώνει το χιόνι. Η θερμο-

κρασία στο εσωτερικό της φωλιάς ανεβαίνει μεταξύ 25°C και 30°C, 

και παραμένει σταθερή για ολόκληρη την ενεργό περίοδο, ακόμη και 

όταν, κατά την αρχή της άνοιξης, η εξωτερική θερμοκρασία είναι κο-

ντά στους 0°C (Rosengren et al. 1987). 

Οι εργάτριες συγκεντρώνονται στον πυρήνα της φωλιάς, που εί-

ναι θερμότερος, και ενεργοποιούνται οι αδένες τους που παράγουν 

θρεπτικά συστατικά, μετατρέποντας τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες σε 

τροφή έτοιμη να ταΐσουν τις βασίλισσες και τις μελλοντικές προνύμ-

φες (Bausenwein 1960). Η βασίλισσα ή οι βασίλισσες παραμένουν 

και αυτές στον θερμότερο πυρήνα για πολλές μέρες και παράγουν 

«χειμερινά αυγά». Έπειτα, αποσύρονται στα βαθύτερα επίπεδα της 

φωλιάς και παράγουν «καλοκαιρινά αυγά». Από τα χειμερινά αυγά 

συνήθως παράγονται γόνιμες προνύμφες (νέες βασίλισσες και κηφή-

νες), ενώ τα καλοκαιρινά αυγά συνήθως δίνουν στείρες εργάτριες (Ot-

to 2005).  

Η αναπαραγωγική διαδικασία ξεκινάει συνήθως στις αρχές του 

καλοκαιριού, όταν οι νέες βασίλισσες με τους κηφήνες πετάνε από τις 

φωλιές τους και συμμετέχουν στις «γαμήλιες πτήσεις». Έπειτα συ-

νευρίσκονται, και τα θηλυκά εκκρίνουν συγκεκριμένες σεξουαλικές 

φερομόνες (Cherix et al. 1991). Ο Pontin (1990) παρατήρησε σε δύο 
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περιπτώσεις να γίνεται αναπαραγωγή εντός της φωλιάς. Μετά το ζευ-

γάρωμα τα αρσενικά πεθαίνουν και οι βασίλισσες ρίχνουν τα φτερά 

τους πριν επιστρέψουν στις μητρικές τους φωλιές ή, σπάνια, ιδρύο-

ντας μια νέα φωλιά δική τους. Στην τελευταία περίπτωση, η βασίλισ-

σα επιβιώνει τον χειμώνα με τα ενεργειακά αποθέματά της και απορ-

ροφώντας τους πλέον άχρηστους πτερυγικούς μυς του θώρακα. 

Υψηλή δραστηριότητα στη συλλογή τροφής για τη φωλιά παρα-

τηρείται στο τέλος της άνοιξης, με αποκορύφωμα το μέσο του καλο-

καιριού, που ο αριθμός των εργατριών φτάνει το μέγιστο, με την εκ-

κόλαψη των καλοκαιρινών αυγών (Otto 2005). Έπειτα, στην αρχή του 

Φθινοπώρου, που η εύρεση τροφής γίνεται δυσκολότερη και η εξωτε-

ρική θερμοκρασία μειώνεται, η δραστηριότητα αρχίζει να φθίνει 

(Cherix 1980).  

Όσες νύμφες και προνύμφες δεν εξελίχθηκαν πριν το χειμώνα 

τρώγονται από τις εργάτριες (κανιβαλισμός), και ως εκ τούτου μόνο 

οι εργάτριες και η βασίλισσα ή οι βασίλισσες διαχειμάζουν στη φωλιά 

μέχρι την ενεργοποίηση της φωλιάς πάλι την επόμενη άνοιξη 

(Gößwald 1989). Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όλη η αποικία δια-

χειμάζει στα βαθύτερα επίπεδα της φωλιάς. Αυτό πιθανόν γίνεται για 

προστασία της αποικίας από το ψύχος, καθώς η θερμοκρασία στα βα-

θύτερα τμήματα της φωλιάς ποτέ δεν πέφτει υπό του μηδενός, ακόμη 

και όταν η ατμοσφαιρική θερμοκρασία είναι πολλούς βαθμούς υπό 

του μηδενός (Rosengren et al. 1987). Έτσι, με αυτές τις χαμηλές θερ-

μοκρασίες μειώνεται ο μεταβολισμός των μυρμηγκιών (Kadochová 

and Frouz 2014), και ολόκληρη η αποικία αναστέλλει όλες τις λει-

τουργίες της για αρκετούς μήνες (Cherix 1981, Maeder 2006). 

Η χρονική στιγμή της έναρξης της δραστηριότητας της αποικίας 

επηρεάζεται έντονα από το τοπικό κλίμα, το υψόμετρο και την τοπο-

θεσία της φωλιάς, και μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. 

Στην Ελβετία, για παράδειγμα, η δραστηριότητα της αποικίας συνή-

θως αρχίζει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο (Cherix 1981, Chauternes 

1988). 

 

Αναπαραγωγή 

Σε μια αποικία κόκκινων δασικών μυρμηγκιών, ως αναπαραγωγή 

θεωρείται τόσο η σύζευξη μεταξύ μιας βασίλισσας πριν την ωοπαρα-
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γωγή με ένα αρσενικό, όσο και η ίδρυση νέων φωλιών. Αυτές οι δύο 

διαδικασίες σχετίζονται μεταξύ τους. 

Η πιο σημαντική κοινωνική παράμετρος που σχετίζεται με τη μέ-

θοδο αναπαραγωγής είναι ο αριθμός βασιλισσών στην αποικία, η ο-

ποία ποικίλει τόσο μεταξύ των ειδών, όσο και εντός του είδους σε 

διαφορετικές τοποθεσίες (Keller 1991, Rosengren et al. 1993 

Sundström et al. 2005, Ellis and Robinson 2014). Για παράδειγμα, ο 

Pamillo (1990) βρήκε το F. lugubris να έχει μια βασίλισσα ανά φωλιά 

στη Φινλανδία (μονόγυνες αποικίες), ενώ οι Bernasconi et al. (2005) 

στην Ελβετία βρήκαν οι φωλιές να έχουν πολλές βασίλισσες (πολύγυ-

νες αποικίες). Ο αριθμός των βασιλισσών στις πολύγυνες αποικίες 

ποικίλλει πολύ, από 2-3 βασίλισσες ανά αποικία  F. lugubris στην 

Ελβετία (Bernasconi et al. 2005), μέχρι εκατοντάδες βασίλισσες σε 

αποικίες F. aquilonia στη νότια Φινλανδία (Sundström et al. 2005). 

Τα Κ.Δ.Μ. έχουν δύο μεθόδους για την ίδρυση νέων φωλιών: μέ-

σω κοινωνικού παρασιτισμού και μέσω παραβλάστησης (budding).  

 

Κοινωνικός παρασιτισμός 

Κατά τη διαδικασία του κοινωνικού παρασιτισμού, η νεαρή βα-

σίλισσα πετάει από τη μητρική φωλιά της και εισέρχεται σε μια αποι-

κία μυρμηγκιών διαφορετικού είδους (συνήθως του υπογένους Servi-

formica), προσπαθώντας να σφετεριστεί την ήδη υπάρχουσα βασίλισ-

σα και να κερδίσει την αποδοχή της αποικίας. Σε περίπτωση που το 

επιτύχει, η βασίλισσα-ξενιστής σκοτώνεται ή αποκλείεται από τη φω-

λιά (Heinze and Tsuji 1995). Οι ήδη υπάρχουσες «ορφανές» εργάτριες 

θα αναθρέψουν την πρώτη γενιά απογόνων της νέας βασίλισσας, και 

με το πέρασμα του χρόνου, η μικτή φωλιά θα μετατραπεί σε καθαρή 

αποικία του παρασιτικού είδους (Buschinger 1986). Η εύρεση φω-

λιάς-ξενιστή είναι δύσκολη για τα Κ.Δ.Μ., καθώς αυτά πρέπει να α-

νταγωνιστούν και να αποκλείσουν άλλα είδη μυρμηγκιών στην περιο-

χή  (Mabelis 1984). Επίσης, η επιτυχία αυτής της στρατηγικής είναι 

πολύ μικρή. Οι Chernenko et al. (2013) βρήκαν πως λιγότερο του 

12% των βασιλισσών επιβίωσαν 10 ημέρες στην ξενιζόμενη φωλιά, 

και οι ξενιζόμενες εργάτριες έπαψαν να εκτρέφουν τα αυγά των κόκ-

κινων δασικών μυρμηγκιών. Όμως η στρατηγική του κοινωνικού πα-

ρασιτισμού παρουσιάζει το πλεονέκτημα της δυνατότητας διασποράς 
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σε μεγάλη απόσταση από τη μητρική φωλιά, και να αποφύγει τον α-

νταγωνισμό με αυτήν σε πόρους. 

Ο κοινωνικός παρασιτισμός παρατηρείται τόσο στις μονόγυνες 

όσο και στις πολύγυνες αποικίες (Maeder 2006). Επειδή όμως είναι 

μια αρκετά επικίνδυνη αναπαραγωγική στρατηγική, προτιμάται από 

τις μονόγυνες αποικίες, καθώς οι πολύγυνες μπορούν να αναπαρα-

χθούν και με παραβλάστηση, που είναι πιο ασφαλής (Rosengren and 

Pamilo 1983). Τέλος, αυτή η στρατηγική φαίνεται να είναι πιο αποτε-

λεσματική στις νεαρές συστάδες, συγκριτικά με τα πιο ώριμα δάση 

(Seppä et al. 1995, Punttila 1996, Vepsäläinen et al. 2000, Punttila 

and Kilpeläinen 2009). 

 

Παραβλάστηση 

Κατά τη διαδικασία της παραβλάστησης, ένας μικρός αριθμός 

εργατριών συνοδευόμενος από μια ή περισσότερες βασίλισσες εγκα-

ταλείπουν τη μητρική τους φωλιά πεζή για την ίδρυση μιας νέας 

(Hölldobler and Wilson 1990). Η στρατηγική αυτή είναι λιγότερο επι-

κίνδυνη από την ανεξάρτητη διασπορά και τον κοινωνικό παρασιτι-

σμό (Rosengren and Pamilo 1983). Επίσης, η νέα φωλιά θα έχει έναν 

αριθμό εργατριών για να κυριαρχήσει στο νέο ενδιαίτημα και να απο-

κλείσει άλλες μοναχικές βασίλισσες από την ίδρυση νέων φωλιών ε-

ντός αυτού (Keller 1995). Το μειονέκτημα της αναπαραγωγικής στρα-

τηγικής μέσω παραβλάστησης είναι ο περιορισμός σε απόσταση της 

διασποράς, που συνεπάγει τον μελλοντικό ανταγωνισμό της νέας φω-

λιάς με τη μητρική για πόρους. Οι Rosengren and Pamilo (1983) βρή-

καν πως η απόσταση της διασποράς των νέων φωλιών που δημιουρ-

γούνται με παραβλάστηση δε μπορεί να ξεπεράσει τα 200 m. 

Η αναπαραγωγή μέσω παραβλάστησης είναι δυνατή μόνο σε πο-

λύγυνες αποικίες, έστω και αν αυτές είναι προσωρινά πολύγυνες 

(Bourke and Franks 1995). Αυτή η στρατηγική είναι πιο αποτελεσμα-

τική σε δάση μεγαλύτερης ηλικίας (Seppä et al. 1995, Punttila 1996, 

Vepsäläinen et al. 2000). Οι πολύγυνες αποικίες μπορούν να εποικί-

σουν νέες συστάδες μέσω παραβλάστησης μόνο από τις παρακείμενες 

ήδη υπάρχουσες φωλιές σε μεγαλύτερα ηλικιακά δάση. Οι Sudd et al. 

(1977) παρατήρησαν σε δασικό φυτώριο στην Αγγλία πως μυρμήγκια 

του είδους F. lugubris χτίσανε τις φωλιές τους πλησίον σε ήδη υπάρ-
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χουσες αδιατάρακτες δασικές εκτάσεις, και υποστήριξε πως αυτό ή-

ταν αποτέλεσμα της παραβλάστησης των αποικιών εντός του αδιατά-

ρακτου δάσους. Συνεπώς ο κατακερματισμός των δασών είναι σημα-

ντικό εμπόδιο για την εξάπλωση των πολύγυνων ειδών, λόγω και της 

περιορισμένης διασποράς τους. 

 

Πολυδομή 

Ενώ στις κοινωνικές μέλισσες και σφήκες κάθε αποικία αποτελεί-

ται από μια φωλιά, ορισμένα είδη μυρμηγκιών έχουν αναπτύξει μια 

στρατηγική φωλεοποίησης που ονομάζεται πολυδομή (polydomy: ελ-

ληνική λέξη εκ του πολύ + δομή (σπίτι)). Πολυδομή είναι όταν μια 

αποικία είτε χτίζει μια νέα φωλιά, είτε συμπεριλαμβάνει σε αυτήν πε-

ρισσότερες γεωγραφικά διαφορετικές φωλιές που συνδέονται μεταξύ 

τους κοινωνικά (Hölldobler and Wilson, 1977, Ellis and Robinson 

2014, Robinson, 2014). Οι  Debout et al. (2007) ορίζουν την πολυδο-

μή ως τη "διάταξη μιας αποικίας μυρμηγκιών σε τουλάχιστον δύο χω-

ριστά χωρισμένες φωλιές" και η απόστασης μεταξύ αυτών των δύο 

φωλιών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την απόσταση μεταξύ δύο 

θαλάμων στην κύρια φωλιά. Κάθε δομή που περιέχει εργάτριες και 

προνύμφες θεωρείται ως φωλιά, και η παρουσία βασίλισσας δεν απο-

τελεί κριτήριο για τον ορισμό μιας φωλιάς (Debout et al. 2007).  

Η ανάπτυξη της πολυδομής στα μυρμήγκια πιθανώς να σχετίζεται 

με το γέγονος ότι οι εργάτριες είναι άπτερες, και διευκολύνεται η 

σύνδεση φωλιών με τη χρήση «μονοπατιών» (trails). Οικολογικά ο-

φέλη της πολυδομής είναι η μείωση του κινδύνου θήρευσης με τη 

διασπορά των εργατριών σε μακρινές αποστάσεις από τη φωλιά 

(Debout et al. 2007, Robinson 2014), η ανακάλυψη νέων πόρων 

(Cook et al. 2013) και η εκμετάλλευση των νέων πόρων με το χτίσιμο 

νέων φωλιών πλησίον τους (Lanan et al. 2011). Επίσης, μια πολύδομη 

αποικία μπορεί να ξεπεράσει τους φυσικούς περιορισμούς επέκτασης 

στο χώρο που έχει μια μονόδομη φωλιά, αυξάνοντας το μέγεθος της 

αποικίας μέσω της αύξησης του αριθμού των φωλιών αντί να αυξάνει 

μόνο τον πληθυσμό εντός μιας απλής φωλιάς (Robinson, 2014).  

Η δομή των αποικιών των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών διαφέ-

ρει τόσο μεταξύ των ειδών, όσο και μεταξύ αποικιών του ίδιου είδους. 

Τα Formica aquilonia, F. lugubris, F. paralugubris και F. polyctena 
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έχουν βρεθεί τόσο σε μονόδομες όσο και πολύδομες αποικίες, ενώ τα 

F. rufa και F. pratensis μόνο σε μονοδομές (κάθε αποικία έχει μια μό-

νο φωλιά) (Chapuisat and Keller 1999, Ellis and Robinson 2014). Η 

δομή επίσης σχετίζεται και με την αναπαραγωγική στρατηγική: η πο-

λυδομή σχετίζεται με τις πολύγυνες αποικίες ενώ οι μονόδομες αποι-

κίες συνήθως είναι και μονόγυνες (Ellis and Robinson 2014). 

 

Φυσιολογία και ηθολογία των θηλυκών 

Η ποικιλομορφία στη διασπορά των κόκκινων δασικών μυρμη-

γκιών σχετίζεται με την αναπαραγωγική βιολογία τόσο των αρσενι-

κών, όσο και των θηλυκών. Βασίλισσες από μονόγυνες αποικίες εξα-

πλώνονται μέσω κοινωνικού παρασιτισμού, ενώ αυτές από πολύγυνες 

αποικίες μέσω της «παραβλάστησης» (budding). Συνεπώς, οι μορφο-

λογικές διαφορές που εντοπίζονται στις βασίλισσες, μας δείχνουν την 

αναπαραγωγική στρατηγική τους. 

Γενικά, οι νέες βασίλισσες από μονόγυνες αποικίες τείνουν να 

συγκεντρώνουν περισσότερα ενεργειακά αποθέματα μέσω της τρο-

φής, όπως λίπη και γλυκογόνο, από αυτές των πολύγυνων αποικιών 

(Sundström 1995, Johnson et al. 2005). Τα αποθέματα αυτά χρησιμο-

ποιούνται στις γαμήλιες πτήσεις και στην ωοτοκία. Ως αποτέλεσμα, οι 

βασίλισσες που προέρχονται από μονόγυνες αποικίες είναι μεγαλύτε-

ρες, βαρύτερες, και έχουν καλύτερα αναπτυγμένους πτητικούς μύες. 

Αυτές οι διαφορετικές μορφές υποδηλώνουν ότι οι βασίλισσες προερ-

χόμενες από μονόγυνες αποικίες είναι προσαρμοσμένες για διασπορά 

μεγάλης εμβέλειας (και προσωρινό κοινωνικό παρασιτισμό), με ισχυ-

ρούς μυς πτήσης και μεγάλα αποθέματα ενέργειας, ενώ οι βασίλισσες 

που προέρχονται από πολύγυνες αποικίες είναι προσαρμοσμένες να 

παραμένουν στη μητρική φωλιά, και τα αποθέματα ενέργειας και η 

ανάπτυξη των μυών πτήσης δεν είναι σημαντικά (Sundström 1995, 

Maeder 2006). Οι διαφορές αυτές διαφαίνονται μόνο όταν οι νεαρές 

βασίλισσες είναι ώριμες και έτοιμες για αναπαραγωγή και όχι σε νεό-

τερα στάδια, που είναι ίδιες σε μέγεθος και βάρος. Συνεπώς η συμπε-

ριφορά των εργατριών που ταΐζουν τις νεαρές βασίλισσες καθορίζει 

τη μορφολογία, και κατ’ επέκταση τη στρατηγική διασποράς των βα-

σιλισσών Sundström 1995, Johnson et al. 2005). Το φαινόμενο κατά 

το οποίο οι βασίλισσες παραμένουν στη μητρική τους φωλιά ονομά-

ζεται «Φιλοπατρία» (Philopatry). Οι φιλοπατρικές βασίλισσες παρα-
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μένουν στη μητρική τους φωλιά, και στο μέλλον κάποιες θα εξαπλω-

θούν παραβλαστικά. 

Οι φυσιολογικές διαφορές μεταξύ των βασιλισσών σχετίζεται με 

τις διαφορές στην ηθολογία. Βασίλισσες από μονόγυνες αποικίες ρί-

χνουν τις πτέρυγές τους μετά από τη γαμήλια πτήση, ενώ αυτές από 

τις πολύγυνες τις ρίχνουν πριν την αναπαραγωγή, χωρίς να έχουν πε-

τάξει (Rosengren et al. 1993). Επίσης, οι βασίλισσες από τις μονόγυ-

νες αποικίες έχουν την τάση να πετάξουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

(Sundström 1995). Η απροθυμία για πτήση και η ρίψη των πτερύγων 

πριν την αναπαραγωγή σχετίζονται με τη φιλοπατρία, ενώ οι γαμήλιες 

πτήσεις σχετίζονται με διασπορά μεγαλύτερης εμβέλειας (Rosengren 

et al. 1993). Διασπορά από άπτερες βασίλισσες μπορεί να γίνει στο 

έδαφος, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη στρατηγική, λόγω των μικρών 

αποθεμάτων ενέργειας, της υψηλής πιθανότητας θήρευσης και επίθε-

σης από άλλα μυρμήγκια, αλλά και την έκθεση σε κλιματικές συνθή-

κες (Maeder et al. 2016). 

 

Φυσιολογία και ηθολογία των αρσενικών 

Τα αρσενικά Κ.Δ.Μ. έχουν πεπερασμένο χρόνο και πεπερασμένα 

αποθέματα ενέργειας για να αναπαραχθούν. Συνεπώς, για να μεγιστο-

ποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχημένης αναπαραγωγής αποφεύγουν 

επιθετικές ανταγωνιστικές συμπεριφορές μεταξύ τους, οι οποίες απαι-

τούν πολύ ενέργεια, και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την αναπαρα-

γωγή το συντομότερο δυνατό (Fortelius 2005). Έτσι, παρατηρείται σε 

πολλά είδη η πολυανδρία, δηλαδή η αναπαραγωγή μιας βασίλισσας με 

περισσότερα αρσενικά. Ενώ η πολυανδρία είναι συνήθης στα Κ.Δ.Μ., 

η έντασή της συνήθως είναι μικρή. Ο Pamilo (1993) βρήκε το 60% 

των βασιλισσών σε πληθυσμούς F. aquilonia στη Φινλανδία να έχουν 

συζεύξει πολυανδρικά, αλλά ο αριθμός των αρσενικών κυμαινόταν 

μεταξύ 1 και 6, με μέσο αριθμό 1,94. Αυτή η χαμηλής έντασης πο-

λυανδρία οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ανταγωνιστική 

συμπεριφορά των αρσενικών για αναπαραγωγή, και όχι για αναπαρα-

γωγική στρατηγική της βασίλισσας. Επίσης, ο Chapuisat (1998) για το 

F. paralugubris παρατήρησε πως φιλοπατρικές βασίλισσες και βασί-

λισσες που διασπείρονται έχουν παρόμοια ποσοστά πολυανδρίας. 
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Φωλεοποίηση 

Επίδραση του υψομέτρου και του γεωγραφικού πλάτους 

 Η εξάπλωση τον κόκκινων δασικών μυρμηγκιών επηρεάζεται 

τόσο από το υψόμετρο, όσο και από το γεωγραφικό πλάτος για κάθε 

είδος. Έτσι σε μικρότερα γεωγραφικά πλάτη της κεντρικής Ευρώπης 

τα  F. rufa, F. polyctena και F. pratensis απαντώνται σε υψόμετρο 

κάτω από 1500 m, ενώ τα F. aquilonia, F. lugubris και F. 

paralugubris σε υψόμετρα άνω των 1500 m, ενώ έχουν βρεθεί και σε 

υψόμετρο άνω των 2300 m (Eichhorn 1963, 1964, Kneitz 1965, 

Gößwald 1989, Travan 1998, Cherix et al. 2007, Freitag and Cherix 

2009). Αντίστοιχα στη Σκανδιναβία με μεγαλύτερο γεωγραφικό πλά-

τος, τα F. aquilonia και F. lugubris απαντώνται σε υψόμετρο κάτω 

των 1000 m, αλλά σε μεγαλύτερο υψόμετρο από τα άλλα είδη (Laine 

and Niemelä 1989). 

 

Επίδραση της έκθεσης 

Η επιλογή της θέσης κατασκευής της φωλιάς σχετίζεται άμεσα με 

την έκθεση. Σε γενικές γραμμές οι νότιες και δυτικές εκθέσεις προτι-

μώνται από τις ανατολικές, ενώ οι βόρειες εκθέσεις αποφεύγονται 

(Eichhorn 1964, Wellenstein 1967, Klimetzek 1970, Sudd et al. 1977, 

Gößwald 1989, Travan 1998, Cherix et al. 2007, Glaser 2008, Kil-

peläinen et al. 2008). Όταν συνυπάρχουν περισσότερα είδη σε ένα 

βιότοπο, παρατηρείται διαμοιρασμός αυτού, και κατ’ επέκταση της 

έκθεσης. Ο Hughes (1975) βρήκε σε δάση της βορείου Ουαλίας το F. 

rufa να έχει χτίσει τις φωλιές του στις νότιες εκθέσεις και το F. lu-

gubris στις βόρειες σε υψόμετρα χαμηλότερα των 150 m, ενώ πάνω 

από τα 150 m το F. lugubris κυριαρχούσε και στις δύο εκθέσεις. Αυτό 

πιθανώς να συμβαίνει επειδή το F. lugubris απαντάται σε μεγαλύτερα 

υψόμετρα, και συνεπώς είναι πιο ψυχρόβιο και μπορεί να προσαρμο-

στεί πιο εύκολα στις βόρειες ανήλιες και ψυχρότερες εκθέσεις. Επί-

σης, η έκθεση παίζει σπουδαίο ρόλο ακόμη και σε μικροκλίμακα πέ-

ραν της συνολικής. Ο Klimetzek (1970) σε φωλιές F. rufa και F. 

polyctena που μελέτησε, βρήκε πως το 71% είχαν νότια έκθεση, α-

σχέτως της συνολικής έκθεσης της πλαγιάς. Παρόμοια συμπεριφορά 

παρατηρήθηκε και στα F. aquilonia, F. lugubris (Laine and Niemelä 

1989) και F. paralugubris, με το τελευταίο να είναι το είδος που φω-
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λεοποιεί περισσότερο στις μη προτιμώμενες βόρειες εκθέσεις στις 

Ελβετικές Άλπεις (Cherix et al. 2007). 

 

Βιότοπος 

Ως επακόλουθο της ευρείας κατανομής τους σε υψόμετρο και γε-

ωγραφικό πλάτος, τα Κ.Δ.Μ. εξαπλώνονται σε πληθώρα οικοτόπων, 

από αμιγή και μεικτά δάση κωνοφόρων, μέχρι μεικτά δάση κωνοφό-

ρων πλατυφύλλων (Eichhorn 1963, Kneitz 1965, Wellenstein 1967, 

Klimetzek 1970, Wiśniewski 1976, Travan 1998, Gößwald 1989, 

Laine and Niemelä 1989). Τα μόνα δάση στα οποία δεν απαντώνται 

τα Κ.Δ.Μ. είναι τα αμιγή δάση οξυάς, λόγω της κλειστής κομοστέγης 

και της έντονης σκίασης του εδάφους (Eichhorn 1963, Wellenstein 

1967). 

Σε γενικές γραμμές προτιμούν γηραιότερες συστάδες, αλλά παρα-

τηρείται ποικιλία προτιμήσεων ως προς την πυκνότητα της κομοστέ-

γης και την ηλικία της συστάδας (Travan 1998, Glaser 2008). Το μο-

νόγυνα είδη προτιμούν τις νεότερες συστάδες συγκριτικά με τα πολύ-

γυνα (Punttila 1996), αν και αυτό σχετίζεται περισσότερο με την πυ-

κνότητα της κομοστέγης και τη συχνότητα των διαταράξεων παρά με 

την ηλικία. Οι Punttila and Kilpeläinen (2009) βρήκαν στη Φινλανδία 

πως το F. aquilonia απαντάται περισσότερο σε συστάδες με βαθμό 

συγκόμωσης μεγαλύτερο του 40% από ότι στις συστάδες με συγκό-

μωση μικρότερη του 40%.  

Επίσης η περιοχή φωλεοποίησης διαφέρει ακόμη και εντός των 

συστάδων μεταξύ των ειδών. Τα F. rufa και F. lugubris προτιμούν να 

χτίζουν τις φωλιές τους στα κράσπεδα του δάσους και σε μικροδιάκε-

να (Eichhorn 1963, 1964, Mabelis 1991), ενώ οι φωλιές των F. 

polyctena και F. aquilonia απαντώνται κυρίως εντός του δάσους 

(Eichhorn 1963, Kneitz 1965). Παρομοίως οι Freitag and Cherix 

(2009) βρήκαν πως το 70% των φωλιών των F. rufa, F. polyctena, F. 

lugubris και F. paralugubris ήταν εντός του δάσους και όχι στα κρά-

σπεδα. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα τα F. lugubris και F. paralugubris 

απαντώνται και πέρα από τα δασοόρια, σε αντίθεση με το F. aquilo-

nia που τα όρια εξάπλωσής του περιορίζονται στα δασοόρια (Kneitz 

1965, Cherix et al. 2007). Το F. pratensis είναι το μόνο είδος κόκκι-
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νων δασικών μυρμηγκιών που απαντάται σε ασκεπείς γυμνές εκτάσεις 

(Freitag and Cherix 2009, Punttila and Kilpeläinen 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ 

ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 

 

 

Γενικά 

Τα Κ.Δ.Μ. επηρεάζουν σημαντικά τα δασικά οικοσυστήματα, με-

ταβάλλοντας το πορώδες και τον αερισμό του δασικού εδάφους, κα-

θώς και τη ροή ενέργειας και θρεπτικών συστατικών σε αυτά (Frouz 

and Jílková 2008). Οι φωλιές τους κατασκευάζονται από οργανικά 

δομικά υλικά τα οποία συλλέγουν από το δασικό τάπητα και παραμέ-

νουν για πολλά χρόνια (Hölldobler and Wilson 1990). Επίσης οι περι-

βαλλοντικές συνθήκες εντός της φωλιάς διαφέρουν από αυτές στο 

δασικό τάπητα. Η θερμοκρασία είναι υψηλότερη τους καλοκαιρινούς 

μήνες και η υγρασία χαμηλότερη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

(Czerwiński et al. 1971, Pokarzhevskij 1981, Laakso and Setälä 1997, 

Frouz 2000, Lenoir et al. 2001). Η ξηρασία λειτουργεί ανασταλτικά 

για την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας, αλλά η υψηλή θερμοκρα-

σία την επιταχύνει (Pokarzhevskij 1981, Lenoir et al. 2001). 

Κατά συνέπεια οι συγκεντρώσεις άνθρακα και άλλων θρεπτικών 

συστατικών στις φωλιές των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών διαφέ-

ρουν, και βρέθηκαν να είναι υψηλότερες από ότι στο δασικό τάπητα 

και στο έδαφος (Zakharov et al. 1981, Frouz et al. 1997, Laakso and 

Setälä 1998, Lenoir et al. 2001, Risch et al. 2005, Tsikas et al. 2021), 

όμως δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες του συνολικού εδαφικού C 

και N στα δασικά οικοσυστήματα (Risch et al. 2005), αλλά είναι ση-

μαντικός παράγοντας για την χωρική ετερογένεια του C και των υπό-

λοιπων θρεπτικών συστατικών (Rosengren and Sundström 1987, 

Gößwald 1989). Οι μεγάλες ποσότητες οργανικής ουσίας που συσσω-

ρεύονται στις φωλιές τους επιστρέφουν στο οικοσύστημα με την απο-
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σύνθεσή τους από μικροοργανισμούς μετά την εγκατάλειψη των φω-

λιών (Lenoir et al. 2001). 

 

 

Εικόνα 4. Τα Κ.Δ.Μ. πάνω στην οργανική ουσία που συσσωρεύουν 

στη φωλιά τους. 

 

Έδαφος 

Συγκεντρώσεις άνθρακα και θρεπτικών συστατικών 

Οι συγκεντρώσεις άνθρακα (C) και λοιπών θρεπτικών συστατι-

κών, όπως φώσφορο (P), άζωτο (N), κάλιο (K),  μαγγάνιο (Mn), αργί-

λιο (Al) και σίδηρο (Fe)  στις φωλιές των κόκκινων δασικών μυρμη-

γκιών είναι υψηλότερες από ότι στο δασικό τάπητα και έδαφος 

(Zakharov et al. 1981, Frouz et al. 1997, Laakso and Setälä 1998, 

Lenoir et al. 2001, , Frouz et al. 2005, Risch et al. 2005, Çakir and 

Tunç 2019). Αυτό συμβαίνει λόγω της εκτεταμένης εισροής θηραμά-

των στη φωλιά (Stradling, 1978) και των μελιττωδών αποκρίσεων των 

αφίδων (Rosengren and Sundström 1991). Τα μελιττώματα των αφί-

δων αποτελούν τα 2/3 της εισροής ενέργειας στη φωλιά (Whittaker 

1991). Δεδομένου ότι συλλέγουν περισσότερο από το 80% του με-

λιττώματος των αφίδων (Douglas and Sudd 1978, Rosengren and 
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Sundström 1991), περίπου 240-1000 kg υγρής μάζας μελιττώματος 

πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά εισέρχονται ετησίως σε μια μέση 

φωλιά (Zoebelein 1956, Stradling 1987, Rosengren and Sundström, 

1991, Frouz et al. 1997, Jilková et al. 2012). Τα Κ.Δ.Μ. καταναλώ-

νουν το 90% του μελιτώματος, και το υπόλοιπο το καταναλώνουν οι 

υπόλοιποι οργανισμοί του εδάφους (Frouz et al. 1997). Επίσης, σύμ-

φωνα με τους Frouz et al. (1997) 25 kg ξηρής μάζας από άλλα Αρ-

θρόποδα που θηρεύονται εισέρχεται στη φωλιά ετησίως, τα οποία εί-

ναι επίσης πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Όμως οι Laakso and 

Setälä (1998) βρήκαν μεγαλύτερη ζωική βιομάζα στις φωλιές των 

κόκκινων δασικών μυρμηγκιών στη Φινλανδία, αλλά καμία διαφορο-

ποίηση στις συγκεντρώσεις N και P. 

Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της 

φωλιάς επίσης αυξάνουν τις συγκεντρώσεις C και θρεπτικών συστα-

τικών (Rosengren and Sundström 1987), και μειώνουν την επιρροή 

του εδάφους σε αυτές (Lenoir et al. 2001). Το κύριο δομικό υλικό που 

χρησιμοποιούν τα Κ.Δ.Μ. είναι οι βελόνες των κωνοφόρων, οι οποίες 

αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του δασικού τάπητα, και με τις με-

γάλες τους συγκεντρώσεις C και θρεπτικών συστατικών παίζουν 

σπουδαίο ρόλο στην ανακύκλωσή τους (O’Neill and De Angelis 

1981). Όμως, οι συγκεντρώσεις P και N στις βελόνες ερυθρελάτης 

συνήθως είναι μικρότερες (Berg et al. 1991, Johansson 1995, 

Lundmark-Thelin and Johansson 1997, Berg et al. 2000) από ότι στις 

φωλιές των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών (Zakharov et al. 1981, 

Lenoir et al. 2001, Frouz et al. 2005, Risch et al. 2005). Συνεπώς, η 

παρουσία άλλων δομικών υλικών όπως η ρητίνη, η οποία βρέθηκε να 

αποτελεί 1-44% της ξηρής μάζας της φωλιάς (Lenoir et al. 1999) αυ-

ξάνουν αυτές τις συγκεντρώσεις. 

Η αποσύνθεση της οργανικής ουσίας είναι από τις σημαντικότε-

ρες διαδικασίες στον κύκλο του άνθρακα και των θρεπτικών συστατι-

κών του εδάφους. Οι Stadler et al. (2006) βρήκαν πως η παρουσία των 

κόκκινων δασικών μυρμηγκιών επιταχύνει την αποσύνθεση των βε-

λόνων ερυθρελάτης, όμως σε γενικές γραμμές, τα Κ.Δ.Μ. αποτρέπουν 

την αποσύνθεση της φωλιάς τους, καλύπτοντάς την εξωτερικά με βε-

λόνες για να την προστατεύσουν από τη βροχή. Το ελλειψοειδές σχή-

μα του υπέργειου τμήματος εμποδίζει τη διείσδυση του νερού της 

βροχής, μειώνοντας σημαντικά την εκχύλιση των ορυκτών θρεπτικών 

ουσιών (Seifert 1996). Αυτή διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο 
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από την αρχή της άνοιξης μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, φέρνοντας 

νέες βελόνες (Laakso and Setälä 1998). Το υπόγειο τμήμα της φωλιάς 

αποτελείται από έδαφος αναμεμειγμένο με άμμο και ορυκτά σωματί-

δια (Maavara et al. 1994) τα οποία δεν ευνοούν την αποσύνθεση. 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών στο έδαφος και τον δα-

σικό τάπητα μειώνεται στα τελευταία στάδια της διαδοχής στα δάση 

(Tamminen 1991), αν και πιο πρόσφατη εργασία των Kilpeläinen et 

al. (2007) δείχνει το αντίθετο, και δεδομένης της σημαντικότητας του 

δασικού τάπητα στην κατασκευή της φωλιάς, αναμένεται και μείωση 

της εισροής θρεπτικών συστατικών και εντός της φωλιάς. Αντιθέτως, 

οι συνολικές συγκεντρώσεις C και θρεπτικών ουσιών αυξάνονται με 

τη διαδοχή, καθώς οι φωλιές είναι μεγαλύτερες αλλά και περισσότε-

ρες στις γηραιότερες συστάδες (Sorvari and Hakkarainen 2005). 

Οι φωλιές των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών είναι κατάλληλο 

ενδιαίτημα για γεωσκώληκες και μικροοργανισμούς, και απαντώνται 

σε μεγαλύτερη αφθονία εντός αυτών συγκριτικά με το δασικό τάπητα 

(Laakso and Setälä 1997, Frouz et al. 1997, Stadler et al. 2006). Η συ-

νολική μικροβιακή βιομάζα είναι 3 φορές μεγαλύτερη από το έδαφος 

(Laakso και Setälä 1997), παρότι η ρητίνη έχει αντιμικροβιακή δράση 

(Christe et al. 2003). H αναπνοή των μικροοργανισμών θεωρείται εξί-

σου σημαντική στην αύξηση της περιεκτικότητας σε C (Frouz et al. 

1997, Frouz 2000).  

Τέλος, μεγάλος αριθμός αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων έχει πα-

ρατηρηθεί σε φωλιές Κ.Δ.Μ. (Gorny 1976, Frouz et al. 1997). 

Οι συγκεντρώσεις C και θρεπτικών συστατικών παραμένουν υ-

ψηλές για πολλά χρόνια μετά την εγκατάλειψη της φωλιάς. Οι Kristi-

ansen and Amelung (2001) βρήκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις C και 

N σε εγκαταλελειμμένες φωλιές F. polyctena στη Δανία, ενώ οι Kris-

tiansen et al. (2001) βρήκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις P σε εγκατα-

λελειμμένες φωλιές F. polyctena ακόμη και 5-10 χρόνια μετά την ε-

γκατάλειψη. Όταν εγκαταλείπεται η φωλιά, επιταχύνεται η αποσύνθε-

ση, αλλά σε επίπεδα μικρότερα από το δασικό τάπητα (Domisch et al. 

2008). 

Παρά τις μεγάλες συγκεντρώσεις C και θρεπτικών συστατικών 

στις φωλιές τους συγκριτικά με το δασικό τάπητα, τα Κ.Δ.Μ. δεν με-

ταβάλουν σημαντικά τις συνολικές εδαφικές συγκεντρώσεις 

(Domisch et al. 2005). Οι φωλιές βρέθηκαν να περιέχουν λιγότερο 
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από το 2% από τις συνολικές συγκεντρώσεις C και  N σε υπαλπικά 

δάση κωνοφόρων στην Ελβετία (Risch et al. 2005) και λιγότερο από 

1% σε δάση ερυθρελάτης στη Νορβηγία (Kilpeläinen et al. 2007). 

 

Οξύτητα 

Γενικά, παρατηρείται διαφοροποίηση στο pH στις μυρμηγκοφω-

λιές. Σε πολλά είδη μυρμηγκιών έχει παρατηρηθεί ότι οι φωλιές τεί-

νουν να ουδετεροποιήσουν το pH αυτών, αυξάνοντας δηλαδή το pH 

σε όξινα εδάφη και μειώνοντας το σε βασικά (Dlusskij 1967, Frouz et 

al. 2003). Δεδομένου πως τα δασικά εδάφη είναι όξινα, είναι λογικό 

να υπάρχει αύξηση του pH, μιας και η δραστηριότητα των κόκκινων 

δασικών μυρμηγκιών αυξάνει την περιεκτικότητα του εδάφους σε ο-

ρισμένες θρεπτικές ουσίες (P, K, N). Η μεταβολή όμως δεν είναι στα-

θερή και παρόμοια ανάμεσα στα διάφορα είδη. Οι Malozemova and 

Koruma (1973) βρήκαν ότι τα F. polyctena και F. lugubris μεταβάλ-

λουν το pH από όξινες σε ουδέτερες τιμές πιο εντατικά από ότι το F. 

pratensis. Στα δασικά εδάφη παρατηρείται οι φωλιές να έχουνε υψη-

λότερο pH από το χούμο, το οποίο είναι λογικό, δεδομένου ότι ο χού-

μος είναι πολύ όξινος (Brady and Weil 2001), μιας και το pH σχετίζε-

ται άμεσα με την περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (Frouz et al. 

2003). Όμως, οι Jílková et al. (2010), βρήκαν ότι το pH στη βάση της 

φωλιάς είναι υψηλότερο από ότι στο στρώμα του εδάφους, ασχέτως 

της υψηλότερης περιεκτικότητας της φωλιάς σε οργανική ουσία. Συ-

νεπώς, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το εδαφικό 

pH, οι οποίοι δεν είναι ακόμη γνωστοί.  

 

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

Οι φωλιές των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών αναφέρονται ως 

«hot spots» εκπομπής C. Από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο, όταν 

τα μυρμήγκια είναι ενεργά, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) είναι 2,6-7,8 φορές υψηλότερες από τον δασικό τάπητα, ενώ 

κατά τη χειμερινή περίοδο οι εκπομπές των φωλιών δε διαφέρουν από 

τις εκπομπές του δασικού τάπητα (Domisch et al. 2006). Οι εκπομπές 

CO2, εκτός από την αποσύνθεση και την αναπνοή των ριζών, οφείλο-

νται τόσο στην αναπνοή των μυρμηγκιών και άλλων ασπόνδυλων στη 

φωλιά (Risch et al. 2005), όσο και στη μικροβιακή δραστηριότητα ε-

ντός της φωλιάς (Coenen-Stass et al. 1980, Frouz 2000). Οι εκπομπές 
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CO2 από τα Κ.Δ.Μ. αποτελούν το 75% από τις συνολικές εκπομπές 

της φωλιάς (Jilková and Frouz 2014). Δεδομένου ότι ο αριθμός των 

μικροοργανισμών που απαντάται στις φωλιές των κόκκινων δασικών 

μυρμηγκιών είναι μεγαλύτερος από ότι στο δασικό τάπητα και το έ-

δαφος (Gößwald 1989, Laakso and Setälä 1998) και η μικροβιακή 

δραστηριότητα ενισχύεται με την υψηλή υγρασία και τις υψηλές συ-

γκεντρώσεις C (Jilková et al. 2013), οι εκπομπές CO2 των φωλιών ε-

νισχύονται σημαντικά και από την αναπνοή των μικροοργανισμών 

(Jilková and Frouz 2014). Όμως, οι εκπομπές CO2 είναι τοπικές και 

πολύ μικρές σε επίπεδο οικοσυστήματος (Risch et al. 2005). Οι 

Domisch et al. (2006) υπολόγισαν πως οι εκπομπές CO2 από τις φω-

λιές των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών αποτελούν μόλις το 0,3% 

των ετήσιων εκπομπών του δασικού τάπητα. 
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Πανίδα 

Τα Κ.Δ.Μ. παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην αφθονία και την 

κατανομή πολλών Ασπόνδυλων στην κομοστέγη και τον κορμό των 

δέντρων (Laine and Niemelä 1980, Mahdi and Wittaker 1992), το δα-

σικό έδαφος (Cherix and Bourne, 1980, Niemelä et al. 1992) και μέσα 

στις φωλιές (Pokarzhevskij 1981, Frouz et al. 1997, Laakso and Setälä 

1998), λόγω της άμεσης θήρευσης αυτών (Skinner 1980, Skinner and 

Whittaker 1981), αλλά και δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της τροφής 

τους το παίρνουν από τα μελιτώδη εκκρίματα αφίδων (Skinner 1980, 

Rosengren and Sundström 1991). Επίσης, πλήθος μυρμηγκόφιλων 

Ασπόνδυλων σχετίζονται άμεσα με τις φωλιές των Κ.Δ.Μ., τα οποία 

ζούνε ένα μέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους εντός αυτών (Päivinen et al. 

2002). 

 

Άλλα μυρμήγκια 

Τα Κ.Δ.Μ. υπερασπίζονται το ενδιαίτημά τους, τόσο την ίδια τη 

φωλιά, όσο και την τροφή τους (Savolainen and Vepsäläinen 1988). 

Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος εργάτριες εκκρίνουν μυρμηκικό οξύ από 

την κοιλιά τους και χρησιμοποιούν τις άνω γνάθους τους, για επίθεση 

και άμυνα έναντι σε άλλα είδη μυρμηγκιών ή Αρθροπόδων. Όταν δεν 

βρουν πρώτα την τροφή, προσπαθούν να πάρουν επιθετικά την τροφή 

από άλλα είδη (Parr and Gibb 2012). Ο Savolainen (1991) βρήκε πως 

όταν το συνυπάρχον με τα Κ.Δ.Μ. F. fusca εντοπίζει και συλλέγει 

πρώτο την τροφή εντός του ενδιαιτήματος των Κ.Δ.Μ, αυτά του επι-

τίθονται για να του πάρουν την τροφή πριν προλάβει να επιστρέψει 

στη φωλιά του.  
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Η συνύπαρξη των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών ως κυρίαρχα 

είδη με άλλα υποτελή είδη μυρμηγκιών είναι δυνατή, αλλά ενόσω ο 

πληθυσμός των υποτελών είναι σαφώς μικρότερος (Savolainen and 

Vepsäläinen 1989), και εφόσον διαφέρουν οι διατροφικές τους συνή-

θειες (Vepsäläinen and Pisarski 1982). Έτσι, είναι δυνατή η συνύπαρ-

ξη στο χώρο με το υποτελές είδος F. fusca, δεδομένου πως αυτό τρέ-

φεται κυρίως με μικροσκοπικά σωματίδια που δεν προτιμούν τα 

Κ.Δ.Μ., αλλά πάλι σε μεγάλη απόσταση από τη φωλιά, λόγω του με-

γαλύτερου ανταγωνισμού για τροφή. Ως αποτέλεσμα, οι φωλιές του 

F. fusca δεν μπορούν να είναι κοντά σε αυτές των κόκκινων δασικών 

μυρμηγκιών, και πολλές φορές θηρεύονται και θανατώνονται 

(Savolainen and Vepsäläinen 1989). Οι Vepsäläinen and Savolainen 

(1990) υποστηρίζουν πως η συνύπαρξη των κόκκινων δασικών μυρ-

μηγκιών με μυρμήγκια του γένους Myrmica είναι εφικτή λόγω της 

διαφορετικής χωρικής και χρονικής διαίρεσης του ενδιαιτήματος, κα-

θώς αυτά αναζητούν την τροφή τους τις βραδινές ώρες και στο έδα-

φος ή υπόγεια. Ομοίως και τα είδη του γένους Leptothorax τρέφονται 

με μικρότερα σωματίδια τροφής από τα Κ.Δ.Μ. και μπορούν να συ-

νυπάρχουν (Vepsäläinen and Pisarski 1982). Τέλος, οι Savolainen and 

Vepsäläinen (1989) βρήκαν πως τα υποτελή είδη, όπως το F. fusca 

δύνανται να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες από πρωτεΐνη 

σε υδατάνθρακες όταν συνυπάρχουν με Κ.Δ.Μ. 

Τα Κ.Δ.Μ. ως κυρίαρχα είδη, προστατεύουν τα υποτελή είδη από 

άλλα κυρίαρχα που τα ανταγωνίζονται. Τα F. rufa και F. polyctena 

βρέθηκαν να προστατεύουν το υποτακτικό F. fusca από το επίσης κυ-

ρίαρχο F. sanguinea μειώνοντας τον πληθυσμό του δεύτερου 

(Czechowski 2000, Väänänen et al. 2010). Αυτή η συμπεριφορά αντι-

σταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα 

να αυξάνεται ο πληθυσμός του F. fusca εντός του ενδιαιτήματος των 

κόκκινων δασικών μυρμηγκιών. 

Τέλος, τα Κ.Δ.Μ. βρέθηκαν να τρέφονται με μυρμήγκια άλλου 

είδους, αλλά και να καννιβαλίζουν άτομα της φωλιάς τους, ειδικά στα 

πρώτα στάδια της φωλιάς (Driessen et al. 1984, Rosengren and 

Sundström 1991). 
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Άλλα Αρθρόποδα 

Τα Κ.Δ.Μ. επηρεάζουν τους πληθυσμούς άλλων Aρθροπόδων 

μέσω της θήρευσης και του ανταγωνισμού. Ο αριθμός των φυτοφά-

γων και παρασιτικών εντόμων μειώνεται δραστικά λόγω της θήρευ-

σής τους από Κ.Δ.Μ., τόσο στο περιβάλλον έδαφος (Skinner and 

Whittaker 1981, Fowler and MacGarvin 1985, Whittaker and 

Warrington 1985, Çakır 2018), όσο και εντός της φωλιάς (Laakso και 

Setälä 1998). Αρπακτικά Aρθρόποδα, όπως φαλάγγια (Opiliones), 

τσιμπούρια, αράχνες των οικογενειών Linyphiidae, Lycosidae και 

Salticidae, και Κολεόπτερα των Οικογενειών Coccinellidae και 

Carabidae, επηρεάζονται αρνητικά από τη συνύπαρξη με Κ.Δ.Μ., τό-

σο λόγω του ανταγωνισμού, όσο και της άμεσης θήρευσής τους 

(Skinner 1980, Brüning 1991, Lövei and Sutherland 1996, Halaj et al. 

1997, Lenoir 2003, Zingg et al. 2018). Συνολικά θηρεύονται πάνω 

από 6.000.000 άτομα από διάφορα είδη αφίδων, Ψωκόπτερων, Κολε-

όπτερων, Διπτέρων και προνυμφών Λεπιδόπτερων (Skinner 1987, 

Wells et al. 1983). Ο Majerus (1989) βρήκε πως ο πληθυσμός των 

αραχνών σε κοντινές αποστάσεις από φωλιές F. rufa είναι 4 φορές μι-

κρότερος συγκριτικά με τους πληθυσμούς σε απόσταση 100-150 m 

από τη φωλιά. Κάποια είδη των οποίων οι προνύμφες είναι ιδιαίτερα 

τριχωτές, καθώς και σκαθάρια με σκληρό εξωσκελετό, δεν θηρεύο-

νται από τα Κ.Δ.Μ. (Wellenstein 1954, Driessen et al. 1984). 

Η υπεράσπιση του ενδιαιτήματος των κόκκινων δασικών μυρμη-

γκιών για ανταγωνιστικούς λόγους ισχύει και για τα άλλα Aρθρόποδα. 

Τα Κ.Δ.Μ. σκοτώνουν σκαθάρια που εισέρχονται στο ενδιαίτημά 

τους χωρίς να τα τρώνε, δείχνοντάς πως πρόκειται για συμπεριφορά 

ανταγωνισμού (Reznikova and Dorosheva 2004). Τα σκαθάρια της 

Oικογένειας Carabidae βρέθηκαν να διαφοροποιούν τη χωρική τους 

κατανομή, μειώνοντας την πυκνότητά τους κοντά στις φωλιές των 

κόκκινων δασικών μυρμηγκιών (Niemelä et al. 1992). Οι Hawes et al. 

(2013) σε εργαστηριακά πειράματα βρήκαν πως τα σκαθάρια παύουν 

να τρώνε και υποφέρουν από μειώσεις στο σωματικό βάρος και στην 

ωοπαραγωγή με την παρουσία των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών. 

Βέβαια, δεν αντιδρούν όλα τα είδη το ίδιο στην παρουσία κόκκινων 

δασικών μυρμηγκιών. Η αφθονία μεγαλύτερων ειδών, όπως τα 

Pterostichus oblongopunctatus και Cychrus caraboides μειώνεται α-

κόμη και όταν η πυκνότητα των φωλιών των κόκκινων δασικών μυρ-

μηγκιών είναι μικρή, ενώ μικρότερα είδη, όπως το Calathus 
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micropterus και είδη του γένους Notiophilus μπορούν να αντέξουν και 

υψηλότερες πυκνότητες φωλιών (Niemelä et al. 1992, Hawes et al. 

2002, Reznikova and Dorosheva 2004). 

Εκτός από το περιβάλλον έδαφος, τα Κ.Δ.Μ. επηρεάζουν ποικι-

λοτρόπως και τους πληθυσμούς Aρθροπόδων στην κομοστέγη. Οι 

Fowler and MacGarvin (1985), μελετώντας την επίδραση του F. 

lugubris σε δάση σημύδας βρήκε πως οι πληθυσμοί των υπονομευτών 

των φύλλων της σημύδας αυξήθηκαν λόγω του μειωμένου ανταγωνι-

σμού με άλλα έντομα που θηρεύονται από τα μυρμήγκια. Ωστόσο, ο-

ρισμένα είδη της οικογένειας Eriocranidae θηρεύονταν από τα Κ.Δ.Μ. 

και ο πληθυσμός τους μειώθηκε αισθητά. Παρόμοια αποτελέσματα 

βρήκαν και οι Mahdi and Whittaker (1992) για το F. rufa. 

Η αρνητική συσχέτιση όμως των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών 

με τους πληθυσμούς των άλλων Aρθροπόδων είναι έντονη σε ακτίνα 

10 m από τη φωλιά (Karhu and Neuvonen, 1998, Reznikova and 

Dorosheva, 2004), κι έτσι δεν επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική 

βιοποικιλότητα των δασών, δεδομένου ότι ο αριθμός των φωλιών στα 

δάση της Β. Ευρώπης είναι μικρότερη από 4 ανά εκτάριο (Punttila 

and Kilpeläinen 2009) και η έκταση αυτών που οι φωλιές επηρεάζουν 

είναι μικρότερη από 13 %. 

 

Άλλα Aσπόνδυλα 

Έρευνες, παρουσιάζουν σημαντική επιρροή των κόκκινων δασι-

κών μυρμηγκιών. στην κοινότητα των Aσπόνδυλων που ζουν κάτω 

από το έδαφος κοντά στις φωλιές τους. Οι Laakso και Setälä (1997) 

βρήκαν πως η βιομάζα των γεωσκωλήκων ήταν εφτά φορές υψηλότε-

ρη στις φωλιές από ότι στο περιβάλλον έδαφος, πιθανώς λόγω ευνοϊ-

κότερων συνθηκών οξύτητας, υγρασίας, θερμοκρασίας και αφθονίας 

τροφής. Ωστόσο, ο Laakso (1999) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

άμεσες επιπτώσεις των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών στην υπόγεια 

πανίδα είναι πολύ μικρή, και πολύ λίγα είδη επηρεάζονται. Οι εργά-

τριες δε μπορούν να διηθηθούν εύκολα και να θηρεύσουν στο χούμο 

και στο δασικό τάπητα, λόγω του σχετικά μεγάλου σώματός τους 

(Laakso and Setälä, 1998, 1999). Εμμέσως όμως, δεδομένης της μεί-

ωσης του πληθυσμού των άλλων αρπακτικών από τον ανταγωνισμό 

με τα Κ.Δ.Μ., πιθανά θηράματα αυτών όπως οι γεωσκώληκες βρέθη-

καν να αυξάνουν τον πληθυσμό τους (Laakso 1999). 



57 

 

Αμοιβαιότητα με αφίδες 

Αν και τα Κ.Δ.Μ. είναι παμφάγα, το μελίτωμα από τις αφίδες α-

ποτελεί το κυριότερο στοιχείο της διατροφής τους, αποτελώντας το 

62-94% της τροφής που εισέρχεται στη φωλιά (Wellenstein 1952, 

Rosengren and Sundström 1991). Γενικά, οι αφίδες και οι μύγες είναι 

η κυριότερη πηγή πρωτεΐνης (Rosengren et al. 1979, Sörensen and 

Schmidt 1987, Domisch et al. 2009), αλλά σε πληθυσμιακές εξάρσεις 

άλλων εντόμων, τα Κ.Δ.Μ. καταναλώνουν περισσότερο τα είδη που 

βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία (Bruns 1954, Horstmann 1972, 

Sörensen and Schmidt 1987). 

Η συμβίωση μεταξύ των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών και αφί-

δων, στην οποία οι αφίδες προσφέρουν το μελίτωμα τους στα Κ.Δ.Μ. 

με αντάλλαγμα την προστασία τους από τους θηρευτές τους ονομάζε-

ται τροφοβίωση. Οι αφίδες βάζουν τα στιλέτα τους στο φλοίωμα του 

δέντρου και απομυζούν χυμούς από τα δέντρα, χρησιμοποιούν τα 

θρεπτικά συστατικά τους, και έπειτα εκκρίνουν τα μελιτώδη εκκρίμα-

τά τους, που είναι πλούσια σε υδατάνθρακες. Οι εργάτριες πλησιά-

ζουν τις αφίδες, τις διεγείρουν με τις κεραίες τους, οι αφίδες εκκρί-

νουν το μελίτωμά τους, και οι εργάτριες το αποθηκεύουν στην κοιλιά 

τους. Αφού γεμίσει η κοιλιά της εργάτριας, αυτή επιστρέφει στη φω-

λιά της. Ο Økland (1930) και ο Zoebelein (1954, 1956) βρήκαν πως 

κάθε εργάτρια συλλέγει κατά μέσο όρο 5,5 mg μελιτώματος, το οποία 

περιέχει 10-20% σάκχαρα, πριν επιστρέψει στη φωλιά της. Αφού επι-

στρέψει στη φωλιά του, το μελίτωμα μοιράζεται στις άλλες εργάτριες, 

και έπειτα στα υπόλοιπα μυρμήγκια και στις προνύμφες (Lange 

1967). Μέρος του μελιτώματος μπορεί να διανεμηθεί σε άλλες εργά-

τριες μέσω τροφάλλαξης πριν επιστρέψει στη φωλιά (Horstmann 

1970, Otto 2005). 

Περισσότερα από 170 είδη αφίδων (Aphidoidea) και άλλων μυζη-

τικών εντόμων του φλοιώματος από τις Οικογένειες Coccoidea, 

Membracoidea, Phylloxeroidea και Psylloidea «βόσκονται» από τα 

Κ.Δ.Μ. (Domisch et al. 2016). Η πλειονότητα αυτών είναι αφίδες που 

παρασιτούν στα δέντρα, καθώς και αφίδες των ριζών και μυζητικά έ-

ντομα ποωδών φυτών (Wellenstein 1952). Οι αφίδες των δέντρων βό-

σκονται κυρίως στα χαμηλότερα κλαδιά της κόμης, αν και μπορούν 

να αποικίσουν όλη την κόμη του δέντρου (Kidd and Tozer 1985, 

Larsson 1985). Η αφθονία των αφίδων διαφέρει εποχικά, οπότε τα 



58 
 

Κ.Δ.Μ. προτιμούν διαφορετικά είδη κατά τη διάρκεια του χρόνου 

(Horstmann 1970, Robinson et al. 2008).  

Ο πληθυσμός των αφίδων είναι μεγαλύτερος στα δέντρα με 

Κ.Δ.Μ.. Οι Mahdi and Whittaker (1993) βρήκαν σε δάση σημύδας οι 

πληθυσμοί των αφίδων να είναι έως και 83 φορές μεγαλύτεροι σε δέ-

ντρα που βόσκονταν από Κ.Δ.Μ. σε σχέση με αυτά που δεν βόσκο-

νταν, και η αφίδα Periphyllus testudinaceus παρήγαγε 400 φορές πε-

ρισσότερο μελίτωμα σε πλάτανους με Κ.Δ.Μ.. 

 

Μυρμηγκόφιλα Ασπόνδυλα 

Η παρουσία των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών είναι ζωτικής 

σημασίας για ένα μεγάλο αριθμό ειδών που ζουν στις φωλιές ή πέριξ 

αυτών. Τα είδη αυτά έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για να αμυνθούν 

από την επιθετική συμπεριφορά των μυρμηγκιών και να επωφεληθούν 

από τους πόρους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της φωλιάς. Οι 

οργανισμοί αυτοί απολαμβάνουν μειωμένη πίεση από αρπακτικά και 

παράσιτα και κερδίζουν ένα σημαντικό εξελικτικό πλεονέκτημα 

(Stadler and Dixon 2008). 

Οι πρώτες σημαντικές καταγραφές μυρμηγκόφιλων ειδών έγιναν 

από τον Donisthorpe (1927) στο βιβλίο του Guests of British Ants ό-

που μεταξύ άλλων αναφέρει και πολλές δικές του παρατηρήσεις. Μέ-

χρι και σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης μας οφείλεται στις 

προσπάθειες του Donisthorpe. Στο βιβλίο του αναφέρει σχεδόν εκατό 

είδη Ασπόνδυλων που απαντώνται στις φωλιές των κόκκινων δασι-

κών μυρμηγκιών, αλλά πολλά από αυτά έτυχε να βρίσκονται στη φω-

λιά και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μυρμηγκόφιλα. Ο Fowles 

(1994), έδωσε μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση περίπου σαράντα ειδών 

(εξαιρουμένων των ακάρεων και νηματωδών), που εμφανίζονται απο-

κλειστικά ή τακτικά στις φωλιές F. rufa στη βρετανική νήσο. Τις τε-

λευταίες δεκαετίες ο αριθμός των μυρμηγκόφιλων ειδών αυξήθηκε σε 

125 είδη (Parmentier et al. 2014). 

Ο μεγάλος αριθμός των μυρμηγκόφιλων ειδών οφείλεται στη δο-

μή της φωλιάς των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών. Οι φωλιές προ-

σφέρουν ενδιαίτημα με σταθερή θερμοκρασία και υγρασία 

(Rosengren et al. 1987) και στα διάφορα επίπεδά τους είναι ετερογε-

νείς δημιουργώντας μικροενδιαιτήματα (Coenen-Stass et al. 1980). 

Επιπλέον, η συνεχής εισροή τροφής και οργανικής ουσίας προσφέρει 
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πόρους σε διαφορετικούς οργανισμούς, όπως παράσιτα, αρπακτικά, 

αποδομητές και μυκητοφάγα είδη (Skinner 1980).  

Ο Donisthorpe (1927) κατατάσσει τους μυρμηγκόφιλους οργανι-

σμούς σε τέσσερις κατηγορίες: στους πραγματικούς ξενιζόμενους 

(True Guests), στους αδιάφορους ανεκτούς κατοίκους (Indifferently 

Tolerated Lodgers), στους διωκόμενους εχθρικούς κατοίκους (Hostile 

Persecuted Lodgers) και στα παράσιτα (Parasites), ανάλογα με τη φύ-

ση της σχέσης του ξενιστή και του μυρμηγκόφιλου ξενιζόμενου. Ω-

στόσο, μια τέτοια διάκριση είναι σπάνια σαφής, και είναι δύσκολο 

ένα είδος να καταταχθεί σε μία μόνο κατηγορία. Οι Robinson et al. 

(2016) προχώρησαν σε μια πιο σαφή κατηγοριοποίηση των μυρμη-

γκόφιλων σε τρεις κατηγορίες: στα εχθρικά μυρμηγκόφιλα (αρπακτι-

κά και παράσιτα), στα μη-εχθρικά μυρμηγκόφιλα (που έχουν σχέσεις 

αμοιβαιότητας με τα μυρμήγκια ή δεν προκαλούν κάποια αρνητική 

επίπτωση σε αυτά, ενώ η επιβίωσή τους βασίζεται σε κάποια αλληλε-

πίδραση με τα μυρμήγκια για μέρος ή ολόκληρο τον βιολογικό τους 

κύκλο) και στους οργανισμούς που βρίσκονται στη φωλιά αλλά δεν 

επηρεάζουν αυτή ή τα μυρμήγκια. 

Περισσότερα από το 40% των μυρμηγκόφιλων ειδών ανήκουν 

στην τάξη Coleoptera, ενώ άλλα έντομα που απαντώνται ανήκουν 

στις τάξεις των Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera και Diptera, 

ενώ άλλα Αρθρόποδα είναι ακάρεα και αράχνες (Parmentier et al. 

2014). 

 

Μικροοργανισμοί 

Ο αριθμός των μικροοργανισμών που απαντάται στις φωλιές των 

κόκκινων δασικών μυρμηγκιών είναι μεγαλύτερος από ότι στο δασικό 

τάπητα και το έδαφος (Gößwald 1989, Laakso and Setälä 1998). Η 

συνολική μικροβιακή βιομάζα στις φωλιές είναι τρεις φορές μεγαλύ-

τερη από το δασικό τάπητα (Laakso και Setälä 1997) παρότι η ρητίνη 

έχει βρεθεί να έχει αντιμικροβιακή δράση (Christe et al. 2003). Αυτό 

συμβαίνει επειδή κατά τη διάρκεια της ενεργής τους περιόδου (δηλα-

δή από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο), τα μυρμήγκια διατηρούν ένα 

σταθερό μικροκλίμα μέσα στις φωλιές τους που αποτελούν κατάλλη-

λες συνθήκες μικροβιακής δραστηριότητας (Rosengren et al. 1987). Η 

μικροβιακή δραστηριότητα και η αποσύνθεση ενισχύονται και από 



60 
 

την υψηλή υγρασία σε μέρη της φωλιάς και σε υγρές σκιαζόμενες 

φωλιές (Frouz 2000). 

Οι μικροκλιματικές συνθήκες ευνοούν και την ύπαρξη αποσυνθε-

τικών μικροοργανισμών. Οι Frouz et al. (1997) βρήκαν μεγαλύτερες 

πυκνότητες ετεροτροφικών βακτηρίων και μικροσκοπικών μυκήτων 

συγκριτικά με το δασικό τάπητα. Τέλος, μεγάλος αριθμός αζωτοδε-

σμευτικών βακτηρίων έχει παρατηρηθεί σε φωλιές Κ.Δ.Μ. (Gorny 

1976, Frouz et al. 1997). 

 

Πτηνά 

Τα Κ.Δ.Μ. ανταγωνίζονται για τροφή ακόμη και μεγαλύτερα εί-

δη, όπως τα πτηνά. Η παρουσία των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών 

επηρεάζει τη διατροφική συμπεριφορά και την επιτυχία στην αναπα-

ραγωγή στρουθιόμορφων εντομοφάγων πτηνών, όπως η βουνοπαπα-

δίτσα Poecile montanus και ο βουνοδεντροβάτης Certhia familiaris, 

που μοιράζονται το ίδιο ενδιαίτημα, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού 

για τροφή (Haemig 1994,  Aho et al. 1997, Aho et al. 1999, Haemig 

1999, Jäntti et al. 2007). Ειδικά για το βουνοδενδροβάτη, βρέθηκε να 

επηρεάζεται πολύ η αναπαραγωγή. Σε βιοτόπους χωρίς Κ.Δ.Μ. βρέ-

θηκαν να γεννούν υπερδιπλάσιους νεοσσούς, με μεγαλύτερη σωματι-

κή μάζα και μεγαλύτερα αποθέματα λίπους (Jäntti et al. 2007). Στην 

Ελβετία βρέθηκε η πυκνότητα και η ποικιλότητα να μειώνονται αι-

σθητά σε μια περιοχή με μεγάλη αποικία F. lugubris (Catzeflis 1979, 

Cherix 1980). Ο Catzeflis (1979) υπέθεσε πως αυτό οφείλεται στη με-

γάλη θήρευση των άλλων εντόμων από τα Κ.Δ.Μ.. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών και 

των πτηνών όμως είναι έντονος ακόμη και σε περιπτώσεις που η τρο-

φή αφθονεί. Ο Haemig (1996) βρήκε πως ο καλόγερος Parus major 

έφευγε από τα δέντρα έπειτα από επίθεση των κόκκινων δασικών 

μυρμηγκιών. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι ασύμμετρος, και δεν υπάρ-

χουν ενδείξεις για πτηνά που επηρεάζουν τα μυρμήγκια (Aho et al. 

1997).  

Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών 

με τις φωλιές των πτηνών ποικίλουν, με τα μυρμήγκια μερικές φορές 

να θηρεύουν τις φωλιές, και άλλες να τις προστατεύουν. Τα πτηνά γε-

νικά προτιμούν να χτίζουν τις φωλιές τους σε δέντρα που δεν έχουν 

Κ.Δ.Μ., για να αποφύγουν τις αρνητικές αλληλεπιδράσεις. Σε ενδιαι-
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τήματα όμως με υψηλό κίνδυνο θήρευσης στη φωλιά, όπως τα κρά-

σπεδα των δασών, πτηνά όπως οι παπαδίτσες προτιμούν δέντρα με 

μυρμήγκια. Για την προστασία των νεοσσών τους ο Haemig (1999) 

βρήκε σε κρασπεδικά ενδιαιτήματα πως η επιτυχία της φωλεοποίησης 

στις παπαδίτσες είναι υψηλότερη και οι νεοσσοί πετάνε σε πολύ νεό-

τερη ηλικία όταν η φωλιά χτίζεται σε δέντρο με παρουσία κόκκινων 

δασικών μυρμηγκιών. 

Τέλος, τα Κ.Δ.Μ. βρέθηκαν να είναι πολύτιμη πηγή τροφής για 

τα πτηνά (Otto 2005, Hughes 2006). Ο σημαντικότερος θηρευτής θε-

ωρείται ο μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius), μιας και τα 

μυρμήγκια αποτελούν το 97% της διατροφής του και μπορεί να κατα-

ναλώσει πάνω από 1000 μυρμήγκια ημερησίως (Otto 2005). Οι δρυο-

κολάπτες μπορεί να θηρεύσουν μυρμήγκια και κατά τη χειμερινή πε-

ρίοδο που η αποικία είναι ανενεργή προκαλώντας σημαντικές ζημιές 

σε αυτήν, όχι τόσο για την άμεση θανάτωση πολλών εργατριών, όσο 

για την καταστροφή της φωλιάς που μπορεί να εκθέσει την αποικία σε 

αντίξοες καιρικές συνθήκες (Otto 2005). Ο αγριόκουρκος (Tetrao 

urogallus) επίσης τρέφεται με Κ.Δ.Μ. (Hughes and Broome 2007). 

 

Θηλαστικά 

Γενικά, τα Κ.Δ.Μ. δεν θηρεύονται έντονα από Θηλαστικά. Οι 

φωλιές τους ενδέχεται να διαταραχθούν κυρίως από ελάφια (Cervus 

elaphus) και αγριογούρουνα (Sus scrofa) που πιθανόν να καταστρέ-

ψουν τη φωλιά κυλιόμενα σε αυτήν λόγω της θερμότητας της φωλιάς 

(Zakharov and Zakharov 2010), ή για την αναζήτηση κυρίως σκαθα-

ριών εντός των φωλιών για τροφή, αν και τρέφονται και με μυρμήγκια 

και τις προνύμφες τους (Otto 2005). Επίσης, η καφέ αρκούδα (Ursus 

arctos arctos) μπορεί να θεωρηθεί ως θηρευτής των κόκκινων δασι-

κών μυρμηγκιών, καθώς το 1/3 της ενέργειας που απαιτεί μια ενήλικη 

αρκούδα τους καλοκαιρινούς μήνες το προσλαμβάνει από θήρευση 

μυρμηγκιών, κυρίως του γένους Formica και Lasius (Vulla et al. 

2009). Οι Elgmork and Unander (1998) στη Νορβηγία βρήκαν τις κα-

φέ αρκούδες να καταστρέφουν τις μισές μυρμηγκοφωλιές που συνα-

ντούσαν για να τραφούν, αλλά και για να ξαπλώσουν. 
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Χλωρίδα 

Μυρμηγκοχωρία 

Ως μυρμηγκοχωρία ονομάζεται η διασπορά των σπόρων των φυ-

τών από τα μυρμήγκια. Πρόκειται για μια αμοιβαία αλληλεπίδραση 

κατά την οποία το ελαιόσωμα, ένα πλούσιο σε λιπίδια μέρος του σπό-

ρου, προσελκύει τα μυρμήγκια, και αυτά με τη σειρά τους το μεταφέ-

ρουν στη φωλιά τους και τροφοδοτούν κυρίως τις προνύμφες (Pfeiffer 

et al. 2010). Τα Κ.Δ.Μ. προτιμούν τους σπόρους με υψηλότερες συ-

γκεντρώσεις ελαιοσώματος (Englický and Šera 2018), και μπορούν να 

τους μεταφέρουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 70 m (Davidson and 

Morton 1981). Τα ποσοστά διασποράς σπόρων από Κ.Δ.Μ. επίσης 

μπορεί να είναι υψηλά. Οι Berg-Binder and Suarez (2012) στη Βόρειο 

Αμερική βρήκαν πως το F. obscuripes διασπείρει έως και το 60 % των 

σπόρων του Euphorbia esula. Ωστόσο, πολλοί σπόροι απορρίπτονται 

και δεν καταλήγουν στη φωλιά (Gorb and Gorb 1999). Οι Gorb et al. 

(2000) παρατήρησαν πως οι εργάτριες F. polyctena αφού κατανάλω-

ναν το ελαιόσωμα, απέρριπταν τους σπόρους σε μακρινές αποστάσεις, 

έξω από την περιοχή που επηρεάζει η φωλιά. Ωστόσο, η κατανομή 

των σπόρων από τα Κ.Δ.Μ. ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στην αφθονία και την κατανομή των ποωδών φυτών. 

 

Δέντρα 

Η ύπαρξη δέντρων είναι σημαντική για τα Κ.Δ.Μ., διότι οι βελό-

νες των κωνοφόρων είναι το κύριο υλικό για την κατασκευή του υ-

πέργειου τμήματος της φωλιάς (Gößwald 1989), τα δέντρα φιλοξε-

νούν πολλά Ασπόνδυλα τα οποία θηρεύουν και έτσι παρέχουν πρωτε-

ΐνη για την εκτροφή των προνυμφών (Gößwald 1989, Lenoir 2003), 

και οι αφίδες που παρασιτούν σε αυτά παράγουν μελίτωμα πλούσια 

σε ενέργεια, που συλλέγεται και καταναλώνεται από αυτά (Skinner 

1980, Gibb and Johansson 2010). Η επίδραση των κόκκινων δασικών 

μυρμηγκιών στα δέντρα είναι σημαντική λόγω της επιρροής τους στα 

άλλα έντομα, αλλά και των μεταβολών στη δομή του εδάφους. 

Επειδή η πλειονότητα των εντόμων που θηρεύουν τα Κ.Δ.Μ. εί-

ναι φυτοφάγα, αυτά επιδρούν θετικά στην αύξηση και ανάπτυξη των 

δέντρων μειώνοντας την αποφύλλωση (Ito and Higashi, 1991, Mahdi 

and Whittaker, 1993). Ο Fowles (1994) βρήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

τα δέντρα με Κ.Δ.Μ. τα φύλλα τους να τρώγονται από φυλλοφάγα έ-
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ντομα κατά 5%. Οι Punttila et al. (2004) έδειξαν πως η υγεία των δα-

σών σημύδας στη Φινλανδία ενισχύεται από την παρουσία κόκκινων 

δασικών μυρμηγκιών λόγω της θήρευσης του Epirrita autumnata, το 

οποίο σε εξάρσεις του πληθυσμού του βρέθηκε να νεκρώνει δέντρα 

όταν δεν υπήρχαν φωλιές μυρμηγκιών. Η επίδραση αυτή βέβαια είναι 

μικρής κλίμακας και έχει ως αποτέλεσμα κυρίως τη μεγαλύτερη αύ-

ξηση των βλαστών (Mahdi and Whittaker 1993).  

Οι θετικές επιδράσεις της παρουσίας των κόκκινων δασικών 

μυρμηγκιών στα δέντρα αντισταθμίζεται από την αρνητική επίδραση 

του αυξημένου πληθυσμού των αφίδων. Η καθαρή επίδραση της συμ-

βίωσης των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών με τις αφίδες είναι το ά-

θροισμα της άμεσης απώλειας στην αύξηση των δέντρων από τον πα-

ρασιτισμό τους από τις αφίδες με το έμμεσο όφελος της θήρευσης των 

φυλλοφάγων εντόμων από τα Κ.Δ.Μ.. Γενικά, η καθαρή επίδραση εί-

ναι θετική όταν οι πληθυσμοί των φυλλοφάγων είναι μεγάλοι (Styrsky 

and Eubanks 2007). Η πληθώρα των ευεργετικών επιδράσεων των 

κόκκινων δασικών μυρμηγκιών στα δασικά δέντρα αναγνωρίζεται, 

και ενδείκνυται η χρήση τους στη βιολογική καταπολέμηση βλαβερών 

εντόμων (Way and Khoo 1992). 

Η παρουσία κόκκινων δασικών μυρμηγκιών θεωρείται ιδιαίτερα 

ευεργετική στα πλατύφυλλα, που έχουν μεγάλο αριθμό φυλλοφάγων 

εχθρών (Kilpeläinen 2008). Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 

διαχειριζόμενα δάση φυλλοβόλων πλατύφυλλων της Μ. Βρετανίας 

βρήκαν ότι η παρουσία μυρμηγκιών σε δέντρα δρυός (Whittaker 

1991), σημύδας (Mahdi and Whittaker 1992) και σφενδάμου (Skinner 

and Whittaker 1981, Warrington and Whittaker 1985) ήταν ιδιαίτερα 

ευεργετική για την ανάπτυξη του δέντρου και την παραγωγή ξυλείας. 

Αντιθέτως, στα κωνοφόρα, τα οποία έχουν μικρότερο αριθμό φυλλο-

φάγων εχθρών (στα δάση της Β. Ευρώπης), και οι ζημιές από φυλλο-

φάγα έντομα είναι μικρότερες από ότι στα πλατύφυλλα, η συσχέτισή 

τους με τα Κ.Δ.Μ. φαίνεται να είναι μάλλον αρνητική ως προς την 

αύξηση. Οι Rosengren and Sundström (1991) βρήκαν πως τα άτομα 

δασικής πεύκης που βόσκονταν από Κ.Δ.Μ. στη Φινλανδία, είχαν μι-

κρότερη αύξηση από ότι αυτά που δεν βόσκονταν. Ο Kilpeläinen 

(2008) όμως βρήκε σε φυτώρια ερυθρελάτης στη Φινλανδία αύξηση 

16% στο ύψος λόγω της επίδρασης της συμβίωσης των κόκκινων δα-

σικών μυρμηγκιών με τις αφίδες. 
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 Γενικά η συμβίωση μυρμηγκιών-αφίδων μπορεί να επηρεάσει εί-

τε θετικά είτε αρνητικά την ανάπτυξη των δέντρων με διάφορους άλ-

λους πιο σύνθετους παράγοντες, όπως η χημική άμυνα των φυτών ξε-

νιστών (Sipura 2002), η προσέλκυση πτηνών (Mooney and Linhart 

2006, Mooney 2007), οι εκκρίσεις των αφίδων (Miles 1999), ιώσεις 

που μεταφέρονται μέσω των αφίδων (Ng and Perry 2004, Goggin 

2007) κ.α.  

Οι Rybníček et al. (2006) σε αναλύσεις αυξητικών δακτυλίων 

που έγιναν σε δέντρα πλησίον της φωλιάς βρήκαν πως υπάρχει μεγα-

λύτερη αύξηση από τα δέντρα σε απόσταση 5 και 50 m λόγω των συ-

γκεντρώσεων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους στις φωλιές, αλλά 

μικρότερη αύξηση συγκριτικά με δέντρα από συστάδες χωρίς φωλιές, 

πιθανώς λόγω του μικρότερου αριθμού των αφίδων. Όμως τα Κ.Δ.Μ. 

δεν επιδρούν σε όλα τα δέντρα του περιβάλλοντός τους με την ίδια 

ένταση. Από τα περιβάλλοντα δέντρα το ένα τρίτο όλων των δένδρων 

επισκέπτονται εντατικά (Kilpeläinen et al. 2009), και μόνο τα δύο τρί-

τα από τα συνολικά δέντρα επισκέπτονται γενικά (Vepsalainen and 

Savolainen 1994, Gibb and Johansson 2010, Domisch et al. 2011). 

Συνεπώς, η επιρροή των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών στα δέντρα 

είναι σύνθετη και πολύπλοκη. 

Οι υψηλές περιεκτικότητες σε C και θρεπτικά συστατικά παραμέ-

νουν στις φωλιές ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Όταν εγκα-

ταλείπονται οι φωλιές, τα θρεπτικά στοιχεία καταναλώνονται από τις 

ρίζες των περιβαλλόντων δέντρων (Kristiansen and Amelung 2001). 

Η προσρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα δέντρα αυξάνεται 

όταν εγκαταλείπονται οι φωλιές, διότι όταν οι φωλιές είναι ενεργές τα 

μυρμήγκια αποτρέπουν τις ρίζες να αναπτυχθούν κάτω από τη φωλιά, 

δαγκώνοντας και κλαδεύοντάς τες (Woodell and King 1991). Όμως οι 

υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων ενδέχεται να μειώσουν 

την ικανότητα ανάπτυξης εκτομυκκόριζας στις εγκαταλελειμμένες 

φωλιές  (Treseder 2004, Borja and Nilsen 2009), δεδομένου ότι τα δέ-

ντρα που αναπτύσσονται σε πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία εδάφη κα-

τανέμουν τους υδατάνθρακες διαφορετικά και οι μυκκοριζικοί μύκη-

τες έχουν περιορισμένο C (Read 1991). Συνεπώς, οι εγκαταλελειμμέ-

νες φωλιές μεταβάλλουν τη σύνθεση της κοινωνίας των εκτομυκκόρι-

ζων (Cox et al. 2010). 
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Γενικά 

Τα Κ.Δ.Μ. δεν απειλούνται γενικά από τη θήρευσή τους από άλ-

λους θηρευτές, όπως άλλα Αρθρόποδα ή από τον ανταγωνισμό μεταξύ 

γειτονικών φωλιών. Η μόνη σημαντική απειλή από τη θήρευση αυτών 

μπορεί να θεωρηθεί η καταστροφή της φωλιάς από τους δρυοκολά-

πτες (Elton 1932, Otto 2005). Ωστόσο, ο μεγάλος πληθυσμός της α-

ποικίας, απαιτεί μεγάλες ποσότητες τροφής. Συνεπώς, η απώλεια του 

ενδιαιτήματος των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών θεωρείται ως η 

σημαντικότερη απειλή. Το αποτέλεσμα είναι όλα τα είδη κόκκινων 

δασικών μυρμηγκιών εκτός από το F. paralugubris να θεωρούνται 

Σχεδόν Απειλούμενα (Near Threatened, NT) παγκοσμίως, ήδη από το 

1996 (IUCN 2020).  

Ως άλλες απειλές για τα Κ.Δ.Μ. αναφέρονται η ταχεία ανάπτυξη 

των πτεριδόφυτων, όπως το Pteridium aquilinum σε διαταραγμένα 

δάση (Satchell and Collingwood 1955), η χρήση εντομοκτόνων κοντά 

στη φωλιά (Wells et al. 1983), η αμέλεια των θάμνων και των πρε-

μνοβλαστημάτων (Barrett and Felton 1965), οι δασικές πυρκαγιές 

(Nelmes 1938, Oinonen 1956, Bradley 1972), η διατάραξη από τη βό-

σκηση (Hughes 1975), η συλλογή και χρήση των αβγών ως δόλωμα 

για ψάρεμα ή τροφή για τα πτηνά (Gauld et al. 1990), ο βανδαλισμός 

(Chater and Spencer 1989, Wuorenrinne 1994, Bahrs 2000) και η α-

μέλεια των ήδη υπαρχόντων φωλιών κατά τη διαχείριση των δασών, 

δεδομένου ότι αυτά δεν συνηθίζουν να εποικίζουν γειτονικές περιοχές 

όταν η φωλιά τους υπερσκιάζεται (Welch 1978). 

Σύμφωνα με τον Sorvari (2016) οι κυριότερες απειλές για τα 

Κ.Δ.Μ. μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως: 
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i. Επιβλαβείς αλλαγές στη διαθεσιμότητα ή την ποιότητα της τρο-

φής (π.χ. απώλεια αφίδων, μόλυνση της τροφής).  

ii. Απώλεια κατάλληλου οικοτόπου (π.χ. αύξηση αγροτικών και 

αστικών περιοχών).  

iii. Αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες (π.χ. κλιματική αλλαγή, με-

ταβολή μικροκλίματος) 

iv. Φυσικά αίτια παρακμής, και  

v. Οι αλληλεπιδράσεις τους. 

 

Διαχείριση του δάσους 

Δεδομένου ότι ο βιότοπος των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών εί-

ναι σε δασικές εκτάσεις, η διαχείριση των δασών επηρεάζει άμεσα 

τους πληθυσμούς τους. Πρακτικές διαχείρισης των δασών, όπως απο-

ψιλωτικές υλοτομίες ή οι υλοτομίες με παρακράτηση λειτουργούν αρ-

νητικά στους πληθυσμούς των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών 

(Punttila et al. 1991, Żmihorski 2010). Τέτοιες επεμβάσεις προκαλούν 

αρνητικές αλλαγές στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον των κόκκι-

νων δασικών μυρμηγκιών, όπως η μείωση της διαθεσιμότητας αφίδων 

και η αλλαγή του μικροκλίματος (Sorvari 2016).  

Η μειωμένη διαθεσιμότητα μελιτώματος έχει ως αποτέλεσμα τη 

μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών. Οι Sorvari and Hakkarainen (2009) 

παρατήρησαν πως οι εργάτριες σε αποψιλωμένες συστάδες ήταν μι-

κρότερου μεγέθους από αυτές στις μη υλοτομημένες συστάδες. Κατ’ 

επέκταση, η φυσιολογία των μυρμηγκιών επηρεάζεται αρνητικά. Οι 

Sorvari et al. (2008) μελετώντας εργάτριες F. aquilonia ηλικίας ενός 

έτους, παρατήρησαν πως όσες προέρχονταν από αποψιλωμένες συ-

στάδες είχαν ασθενέστερο ανοσοποιητικό σύστημα. Τέλος, η δασική 

διαχείριση μπορεί να κατακερματίσει πολύδομες αποικίες, δημιουρ-

γώντας μικρότερες. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη συμπεριφορά 

τους. Οι Sorvari and Hakkarainen (2004) παρατήρησαν πως εργάτριες 

F. aquilonia είχαν πιο επιθετική συμπεριφορά με τις εργάτριες γειτο-

νικών φωλιών σε αποψιλωμένες συστάδες. Επίσης, η γέννηση νέων 

βασιλισσών και αρσενικών στις αποψιλωμένες συστάδες μειώνεται, 

πιθανώς λόγω μείωσης των πόρων (Sorvari and Hakkarainen 2005). 

Οι αποψιλωτικές υλοτομίες μειώνουν την υγρασία στο δασικό 

τάπητα, και κατ’ επέκταση επηρεάζουν τις συνθήκες υγρασίας και 

στις φωλιές των Κ.Δ.Μ. (Rosengren et al. 1979). Οι φωλιές με υψη-
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λότερη υγρασία χάνουν θερμότητα με μικρότερο ρυθμό, και μια δια-

τάραξη στην υγρασία, που είναι αναμενόμενη έπειτα από υλοτομία 

λόγω εκθέσεως της φωλιάς στους ανέμους και το ηλιακό φως, μπορεί 

να επηρεάσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της φωλιάς, αυξάνοντας 

το εύρος της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας (Sorvari and 

Hakkarainen 2009). Αυτό αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην αναπαραγωγή, λόγω της υποβαθμισμένης ανάπτυξης των προ-

νυμφών σε μη ιδανικές θερμοκρασίες (Sorvari 2016). 

Σε αντίθεση με τις αποψιλωτικές υλοτομίες, πιο ήπιες δασοκομι-

κές πρακτικές, όπως οι επιλεκτικές υλοτομίες, μπορούν να ευνοήσουν 

τα Κ.Δ.Μ. (Shorohova et al. 2011, Tsikas et al. 2016). Τέτοιες πρα-

κτικές δημιουργούν νέες ηλιαζόμενες θέσεις χωρίς να μεταβάλλουν 

σημαντικά τη διαθεσιμότητα σε τροφή και το μικροκλίμα (Sorvari 

2016). 

Η διαχείριση του δάσους αλλάζει και την ηλικία και τη δασοπο-

νική μορφή του. Η αλλαγή της ηλικίας του δάσους ευνοεί τα μονόδο-

μα πρόσκοπα είδη κόκκινων δασικών μυρμηγκιών όπως το F. 

lugubris, τα οποία γενικά προτιμούν τις νεαρές συστάδες και ευνοού-

νται από την αναγέννηση, ενώ οι πολύδομες αποικίες όπως του F. 

aquilonia μειώνονται με την αναγέννηση (Punttila et al. 1994, Punttila 

1996). 

Κατά τον Fowles (1994), η μετατροπή των δασικών εκτάσεων σε 

αγροτικές ή αστικές που οδήγησε στην καταστροφή πολλών φωλιών 

F. rufa στο παρελθόν δεν φαίνεται να είναι άμεση απειλή για το είδος 

στο μέλλον. Αντίστοιχα, συμπληρώνει, ότι η μετατροπή των τοπικών 

δασών από δάση πλατύφυλλων σε δάση κωνοφόρων, δεν εφαρμόζεται 

σήμερα όπως παλαιότερα, κι έτσι δεν θεωρείται ως μελλοντική απει-

λή. 

Τέλος, τα Κ.Δ.Μ. σπανίως απαντώνται σε αστικά άλση και πάρ-

κα, λόγω των συχνών διαταράξεων (Sorvari 2016). Σε περιαστικά δά-

ση είναι πιο κοινά, αλλά είναι εκτεθειμένα σε βανδαλισμούς από αν-

θρώπους, που μπορεί να περιορίσουν την αναπαραγωγή, ή και να ο-

δηγήσουν στην εγκατάλειψη της φωλιάς (Wuorenrinne 1994, Bahrs 

2000). 
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Κατακερματισμός 

Ο κατακερματισμός των δασών είναι αποτέλεσμα των ανθρωπο-

γενών επεμβάσεων, όπως η αστικοποίηση, η γεωργία, η δασοκομία 

και η κατασκευή οδικού δικτύου. Ο κατακερματισμός των δασών 

μπορεί να οδηγήσει τα Κ.Δ.Μ. σε άμεση μείωση πληθυσμού, αλλά 

και σε απομόνωση των πληθυσμών, αυξάνοντας την ομομειξία και 

μειώνοντας τη γενετική ποικιλότητα (Mäki-Petäys et al. 2005, Mäki-

Petäys and Breen 2007). Επίσης, σε περιπτώσεις κατακερματισμού, 

αυξάνεται ο υβριδισμός μεταξύ των ειδών (Seifert et al. 2010). 

 

Μόλυνση του περιβάλλοντος 

Τα Κ.Δ.Μ. συγκεντρώνουν πολλά βαρέα μέταλλα, όπως αργίλιο 

(Al), αρσενικό (As), κάδμιο (Cd), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μόλυβδο 

(Pb), μαγγάνιο (Mn), νικέλιο (Ni) υδράργυρο (Hg) και ψευδάργυρο 

(Zn) (Stary and Kubiznàkovà 1987, Rabitsch 1997, Eeva et al. 2004). 

Σε μολυσμένες περιοχές, το μελίτωμα των αφίδων έχει βρεθεί να πε-

ριέχει μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων, και κατ’ επέκταση, τα 

Κ.Δ.Μ. συσσωρεύουν βαρέα μέταλλα στους ιστούς τους λόγω της 

διατροφής τους (Stary and Kubiznàkovà 1987). Στις μολυσμένες πε-

ριοχές οι πληθυσμοί των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών μειώνονται 

(Katayev et al. 1983, Podkowka 1984, Stary and Kubiznàkovà 1987). 

Επίσης, οι φωλιές των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών είναι μικρότε-

ρες σε μολυσμένες περιοχές, πιθανώς λόγω μικρότερης οικοδομικής 

δραστηριότητας ή λόγω μικρότερης διάρκειας ζωής (Eeva et al. 

2004). Επίσης, το ανοσοποιητικό σύστημα των κόκκινων δασικών 

μυρμηγκιών επηρεάζεται αρνητικά, κάνοντας τα μυρμήγκια επιρρεπή 

σε ασθένειες (Sorvari et al. 2007). Τέλος, η μόλυνση από μέταλλα και 

μεταλλοειδή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό και χημικο-

δεκτικό σύστημα των μυρμηγκιών, και να μην αναγνωρίζουν τα άλλα 

άτομα της αποικίας, οδηγώντας τα σε επιθετικές συμπεριφορές 

(Sorvari and Eeva 2010). 

Τα είδη των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών δεν επηρεάζονται το 

ίδιο ως προς τους πληθυσμούς τους από τη μόλυνση του περιβάλλο-

ντος από μέταλλα και μεταλλοειδή. Οι Eeva et al. (2004) βρήκαν πως 

το F. lugubris έχει μικρότερες πυκνότητες σε μολυσμένες περιοχές, 

ενώ το F. rufa βρέθηκε πιο ανθεκτικό στη μόλυνση. 
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Φυσικές διαταράξεις 

Οι φυσικές διαταράξεις επηρεάζουν τα Κ.Δ.Μ. μόνο σε τοπικό 

επίπεδο. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν εξ’ ολοκλήρου τις φω-

λιές καίγοντάς τες και μειώνουν τον πληθυσμό της αποικίας (Oinonen 

1956, Bradley 1972). Οι καταιγίδες μπορεί να έχουν επιπτώσεις ανά-

λογες με τις αποψιλώσεις (Sorvari 2016). Τέλος, οι πλημμύρες μπο-

ρούν να καταστρέψουν τις φωλιές, παρότι οι εργάτριες μπορούν να 

επιζήσουν πολλές ώρες στο νερό (Sorvari 2016). 

Εκτός από τους αβιοτικούς παράγοντες, παθογόνα όπως μύκητες, 

βακτήρια και ιοί μπορούν θεωρητικά να επηρεάσουν τα Κ.Δ.Μ. άμε-

σα, με τη μείωση του πληθυσμού τους, και έμμεσα, με τη μείωση του 

πληθυσμού των αφίδων, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί κάτι ανάλογο 

(Sorvari 2016).  

 

Κλιματική αλλαγή 

Με την κλιματική αλλαγή και την επικείμενη άνοδο της θερμο-

κρασίας, αναμένεται μεταβολή των συνθηκών διαχείμασης στις φω-

λιές των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών. Δεδομένου ότι κατά τους 

χειμερινούς μήνες τα Κ.Δ.Μ. δεν έχουν εισροή τροφής στη φωλιά και 

καταναλώνουν την αποθηκευμένη τροφή από την ενεργή περίοδο, και 

τους θερμότερους μήνες καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και κα-

τά συνέπεια περισσότερη τροφή, μια μείωση της διάρκειας της χειμε-

ρινής περιόδου μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση των ενεργειακών 

πόρων, και κατ’ επέκταση να μειώσει την πιθανότητα επιβίωσης της 

αποικίας κατά τη διαχείμαση (Sorvari 2016). Οι Sorvari et al. (2011) 

παρατήρησαν μειωμένη επιβίωση και μείωση του σωματικού λίπους 

σε εργάτριες F. aquilonia που διαχείμαζαν σε θερμοκρασία 7 °C συ-

γκριτικά με εργάτριες που διαχείμαζαν στον 1 °C. 

Το πολλαπλό στρες μπορεί να επιδράσει απρόβλεπτα στους ορ-

γανισμούς, και να τους οδηγήσει ακόμη και σε όρια εξαφάνισης 

(Hannah et al. 2005). Συνεπώς, η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρε-

άσει απρόβλεπτα αρνητικά τις φωλιές των κόκκινων δασικών μυρμη-

γκιών που ήδη βρίσκονται σε στρες λόγω της διαχείρισης των δασών, 

του κατακερματισμού και της μόλυνσης. Οι Sorvari et al. (2011) βρή-

κε την επιβίωση των εργατριών F. aquilonia να φθίνει στο συνδυασμό 

στρες λόγω αποψιλώσεων και αύξησης της θερμοκρασίας κατά τη 

διαχείμαση. 
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Επίσης η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει και το βιο-

λογικό κύκλο των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών. Ήδη στα βόρεια 

δάση έχει παρατηρηθεί έναρξη της δραστηριότητας της αποικίας νω-

ρίτερα την άνοιξη (Lappalainen et al. 2008). Αυτή η αλλαγή στη φαι-

νολογία μπορεί να προκαλέσει υποσιτισμό αν η έναρξη της δραστη-

ριότητας δε συμπίπτει με την έναρξη δραστηριότητας των αφίδων και 

των εντόμων που θηρεύουν και δε συγχρονιστούν.  

Τέλος, η μικρή διασπορά, κυρίως των πολύδομων αποικιών 

(Rosengren and Pamilo 1983), και τα μικρά ποσοστά επιτυχίας της 

αναπαραγωγής μέσω κοινωνικού παρασιτισμού (Chernenko et al. 

2013) δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη 

μετανάστευση σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη και υψόμετρα.  
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