Cześć! Widzisz właśnie kolejną, poprawioną i zaktualizowaną wersję kalendarza rójek. Dzięki niemu, możesz zaplanować swoje
wyprawy i poszukiwania królowych. Zawiera tylko te gatunki, które są dosyć proste do znalezienia i zidentyfikowania. Został
opracowany na moich doświadczeniach z wielu lat i notatek z forum antmania.pl. Jest przekrojem i średnią terminów na terenie
całego kraju. Terminy niepotwierdzone przeze mnie lub wiarygodne źródła są oznaczone jako „?”. Miesiące są podzielone na dwie lub
trzy części. Kolory terminów nie mają znaczenia, służą do łatwiejszej orientacji wśród wierszy.
Skala trudności jest oczywiście subiektywna, jednak oparta na opinii osób o dużym stażu, którzy ten gatunek hodowali, a nie posiadali:
niski – średni – wysoki – bardzo wysoki. Poza skalą są gat. chronione – tych, bez stosownych pozwoleń hodować nie wolno.

Gatunek
Camponotus fallax
Camponotus herculeanus
Camponotus ligniperda
Camponotus piceus
Camponotus vagus
Colobopsis trunctata
Dolichoderus quadripunctatus
Formica aquilonia !!!
Formica cinerea
Formica cunicularia
Formica fusca
Formica lemani
Formica lugubris !!!
Formica polyctena !!!
Formica pratensis !!!
Formica pressilabris
Formica rufa !!!
Formica rufibarbis
Formica sanguinea
Formica truncorum !!!
Lasius alienus
Lasius brunneus
Lasius emarginatus
Lasius flavus
Lasius fuliginosus
Lasius mixtus
Gatunek
Lasius niger
Lasius platyhorax
Lasius psammophilus
Lasius (Chthonolasius) spp. 2)
Leptothorax spp.
Manica rubida
Myrmecina graminicola
Myrmica lobicornis
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica rugulosa
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Myrmica schencki
Polyergus rufescens
Ponera coarctata
Solenopsis fugax
Strongylognathus testaceus
Tapinoma erraticum
Temnothorax spp.
Tetramorium spp.
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1. Często łapane są wyrzucone lub zdegradowane do roli robotnic królowe. Powoduje to błędne przekonanie o
terminach rójek, takie królowe są też jeszcze trudniejsze w utrzymaniu, bez adopcji młodych robotnic szanse
powodzenia są znikome.
2. Pod tym gatunkiem rozumiemy także wszystkie bliźniacze gatunki, których hodowca, bez doświadczenia i
specjalnego sprzętu nie jest w stanie rozpoznać, poza L. mixtus, który wyjątkowo został wydzielony z racji innej
strategii inwazji.
3. Problemy stwarzać może wychów od samotnych królowych. Kolonie podebrane w całości z natury są z reguły
łatwiejsze w hodowli, jednak gatunki potrzebują różnych warunków, zwłaszcza jeśli chodzi o wilgotność, a
poprawna identyfikacja nie jest częsta.
4. Kolonie są proste w obsłudze, jednak te najmniejsze w Polsce mrówki łatwo uciekają i topią się w miodzie.
Królowe zwykle wymagają zimowania od razu po złapaniu i dopiero po spoczynku składają jaja. Występuje
wśród nich dość duża śmiertelność jeszcze przed wychowem pierwszego pokolenia.

Jest to druga, poprawiona wersja kalendarza - bardziej przejrzysta, terminy również zostały zmienione.
Na koniec, jedno z moich ulubionych twierdzeń – „Mrówki kalendarza nie mają”. Z tego powodu mogą się
zdarzyć rójki na granicy terminów lub kilka dni wcześniej/później, niemniej jednak, będą to sytuacje rzadkie,
możliwe na nietypowych stanowiskach lub specyficznych pod kątem pogody sezonów. Dlatego jeśli kalendarz
przewiduje rójkę od 15 czerwca, nie znaczy to że 14 czerwca nie ma po co wychodzić z domu.
Kalendarz jest moją własnością i nie zgadzam się na jego modyfikowanie i rozprzestrzenianie w innej wersji i formie. Nie
zezwalam na używanie go do celów komercyjnych, zwłaszcza na zamieszczanie na stronach służących do sprzedaży
mrówek i akcesoriów.

Udanych łowów!
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