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APPENDIX 1. 
Ponera fajok metrikus karaktereinek rövidítése és magyarázata: 
CSŐSZ, S., SEIFERT, B. (2003): Ponera testacea Emery, 1895 Stat n. - A Sister Species of P. 

coarctata (Latreille, 1802) (Hymenoptera, Formicidae). - Acta Zoologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 49(3): 201-214. 

CL: Cephalic length; maximum median length of head capsule. The head must be carefully 
tilted so the maximum length is positioned in measuring plane. Excavations of occiput 
or clypeus reduce CL. 

CS: Cephalic size; the arithmetic mean of CL and CW. 
CW: Maximum cephalic width in full-face view. Measurement of the real cuticular surface 

and not the diffuse pubescence surface. 
FL: Maximum width of frontal lobes. 
FoDG: (SEIFERT) mean distance of foveolae on dorsum of 1ST gaster tergite. Count the number 

of foveolae n in an area A: FoDG = sqrt A /sqrt n . To enable the most accurate 
counting, select a shinig part and adjust the counting area longitudinally. Explicitly, 
counting was performed within two longitudinal areas of 10 x 40 graduation marks at a 
magnification of x 320 with the Wild M10. Foveolae with centres exactly at the margin 
of counting areas got the score 0.5. 

FR: Minimum distance between frontal carinae. 
MH: The maximum height of mesosoma, measured from the ventralmost point of 

katepisternum to the dorsal surface of mesonotum (Fig. 3). 
ML: Diagonal length of the alitrunk in profile. Measured in lateral view from the anteriormost 

point of anterior pronotal slope to the caudalmost point of the lateral metapleural lobe 
(Fig. 3). 

MW: (SEIFERT) maximum mesosomal width in the workers; maximum mesososomal width 
before the tegulae in the gynes. 

N O H : (SEIFERT) petiole node height; measured in a right angle from a reference line 
beginning at the transition point between caudal node profile and caudal petiolar neck 
and ending at the most frontodorsal point of node corner (Fig. 1). 

P E L : (SEIFERT) petiole length; horizontal distance from the tip of the frontolateral node corner 
to the caudalmost point of petiole (Fig. 1). 

PL: (Csősz); Length of the petiolar node (Fig. 2) 
PEW: The maximum width of petiole in dorsal view. 
PEH: The maximum height of petiole, measured from the subpetiolar tooth-like process to the 

top of the petiole (Fig. 2). 
PH: (Csősz) Height of the petiolar node (Fig. 2) 
PiMe: Pigmentation score of dorsal mesosoma (Seifert) as mean of the three dorsal sclerites. 

Pigmentation scaling was performed by simultaneous subjective comparison of the 
microscopic picture with a standard colour table ranging from whitish yellow (score 1) 
to dark blackish brown (score 12). The specimen was observed with the right eye under 
use of a Schott KL 1500e cold-light source in position 3 (colour temperature 2200 K) at 
a magnification of x 128. The standard colour table was illuminated by 60 W desk lamp 
and was simultaneously observed with the left eye in a distance equal to the microscopic 
picture distance. 

PL: (Csősz) Length of the petiolar node (Fig. 2) 
SL: The maximum straight-line scape length excluding the articular condyle. 



APPENDIX 2. 
Messor fajok metrikus karaktereinek rövidítése és magyarázata: 
Csősz et al. (unpubl.) 

CL - maximum cephalic length in median line; the head must be carefully tilted to the 
position with the true maximum. Excavations of occiput and/or clypeus reduce HL. 
Longitudinal carinae or rugae on anterior clypeus are included into the measurement - in 
their full height if exactly median and in their half height if of doubtful position. 

CS - cephalic size; the arithmetic mean of HL and HW, used as a less variable indicator of 
body size. 

CW - maximum width of head (cephalic) capsula without eyes. 
FL - maximum divergence of joint capsulae. 
FR - minimum distance between frontal carinae. 
ML - mesosoma length (workers); measured in lateral view from the caudalmost portion of 

propodeum to the frontalmost point of the anterior pronotal slope (i.e. not to the 
frontalmost point of the whole pronotum that is usually concealed by the occiput !). 

MW - maximum mesosoma width (worker). 
EH—the minimum diameter of the eye. 
EL—the maximum diameter of the eye. 
EYE—eye size index, the arithmetic mean of EL and EH is divided by CS. 
PEW - maximum width of petiole 
PEH - maximum petiole height measurable perpendicular to a reference line defined as 

follows: the frontal endpoint of the reference line is marked by the antero-ventral lobe 
and the caudal endpoint by the bottom of petiole-postpetiolar junction. 

NOH - maximum height of petiolar node measurable perpendicular to a reference line defined 
as follows: the frontal endpoint of the reference line is marked by the petiolar spiracle 
and the caudal endpoint by the top of petiole-postpetiolar junction. 

PEL - Distance between the posteriormost piont of petiole and the petiolar spiracle. 
PPW - maximum width of postpetiole. 
PPH - maximum height of postpetiole. 
PPL - maximum length of postpetiole measured in lateral view from the caudalmost portion 

of postpetiole to the frontalmost point of the anterior postpetiolar-nodus slope. 
SL - maximum straight line scape length. Distal measuring point: the most distal point of the 

dorsal lamella of the hinge joint capsula. Proximal measuring point: the most proximal 
point of scape shaft near the neck of articular condyle. 

SW - maximum width of scape lobe. 



A P P E N D I X 3. 
H a t á r o z ó k u l c s a h a z a i Myrmica f a jok e l k ü l ö n í t é s é h e z : 

CSŐSZ, S. (1999): A Myrmica genus (Hymenoptera; Formicidae) hazai és várható fajainak 
határozója. - Diplomamunka, Debreceni egyetem, Debrecen, 64 pp. 

D o l g o z ó k : 
la. A scapus a tövénél enyhén hajlik (l,a. ábra), a frontális 
háromszög és a clypeus felső pereme sima és briliánsán fénylő 
(2,a. ábra). -» 2 

-b. A scapus erősen, a tövénél görbül (l,b. ábra). A clypeus 
fölső pereme és a frontális háromszög legalább az apexnél 
striátált (2,b. ábra). 3 

-c. A scapus a tövénél jól láthatóan a derékszöghöz közeli 
szögben törik (l,c-d. ábrák). —» 5 

2a. A propodeális tüske rövidebb, mint annak távolsága a 
csúcsuk között, a petiolus teteje sima, oldalnézetből buckaszeríí 
(3,a. ábra), hátrafelé enyhén lejt. 

rubra LINNÉ 

-b. A propodeális tüske olyan hosszú, mint annak szélessége a 
csúcsok között. A petiolus teteje mindig rugulózus, 
oldalnézetben trunkátus háti területtel (3,b. ábra). 

ruginodis NYLANDER 

3a. Az egész állat erősen rugózus. a petiolus kiterjedt háti 
trunkátus területtel. A scapus tövénél egy jól látható hosszanti 
lefutású éllel (4,a-b. ábrák). Nagy termetű állat. 
Fejhossz: 1317pm (126o-138o) 

sulcinodis NYLANDER 

-b. Legalább egy jellegében eltér. — > 

4a. A scapuson nincs hosszanti lefutású él. A petiolus kis 
trunkátus háti területtel (5,a. ábra). A frontális háromszög csak 
az apexnél rugulózus, az alapja nem skulpturált. FI/Fr: 1,11 
(l,o7-1,2o) 

gallienii BONDROIT 

-b. A petiolus hátrafelé lejt, trunkátus háti terület nélkül (5,b. 
ábra), (13,b. ábra). A frontális háromszög egész területe 
longitudinálisán striátált. A frons oldalain a két frontális lobus 
jól láthatóan kikaréjosodik. 
Fl/Fr. 1,17 (1,15-1,19), Fl/Fr x Ce/Fr: 2,8o-3,o7. Hazai 
előfordulása nem ismert, hellenica FOREL (partim) 

-c. A frons oldalai majdnem teljesen egyenesek. Fl/Fr: l,o4 
(1,O2-1,O9) A petiolus háta oldalnézetben enyhe lejtőbe megy 
át, erős törés nélkül (5,c. ábra). A petiolus trunkátus terület 
nélkül, felülnézetben finoman rugulózus (13, a. ábra). Fl/Fr x 
Ce/Fr: 2,27-2,48 

rugulosa NYLANDER 

1 3 

l,a. ábra 

l,b. ábra 

J 

l,c. ábra 

2,a. ábra 

3,a ábra 



5a. A scapus tövénél jól láthatóan megtört, a kiemelkedő fog 
nélkül (l,c. ábra). 6 

-b. A scapus töve egy felemelkedő foggal, vagy csúccsal (l,d. 
ábra). -A lo 

6a. A clypeus fölső harmada és a frontális háromszög sima és 
fénylő. A petiolus hátrafelé lejt. A frons igen keskeny. A 
scapus alakja jellegzetes (6,a-b. ábrák). A frons nagyon 
keskeny. Ce/Fr > 3,6o 

salina RUZSKY 

-b. Jellegek alakulása más. —» 7 

7a. A scapus tövén a dorzális lobus erőteljes, scapus nyeléből 
kihajlik. A lobus az anterior végén kihegyesedő (7,a-b. ábrák). 
A petiolus tönkszerű (8. ábra). 

sabuleti M E I N E R T 

-b. A lobus nem erőteljes, a scapus testéből nem hajlik ki 
(lo,a-b-c. ábrák). A petiolus teteje egyenesen lecsapott, de 
mindig hátrafelé lejt. A petiolus hátulja mindig lépcsővel lép a 
postpetiolus felé (9. ábra). —» 8 

-c. A petiolus teteje mindig domború, éles törés nélkül, 
hátrafelé lejt (5,a. ábra). A lobus nem erőteljes, gyakran két 
párhuzamos peremként fut a scapuson. A clypeus felső 
határsávja is striátált. —» 9 

8a. (lo). A scapus-lobus anterior vége mindig félkörívesen 
lekerekített (lo,a-b. ábrák). A mesosoma hátán mindig haránt 
irányú mintázatot is visel (11,a. ábra). A petiolus teteje 
longitudinális mintázattal. Ce/Fr: 3,o4 (2,82-3,24) 

scabrinodis NYLANDER 

-b. A scapus-lobus anterior vége szögletes (lo,a-c. ábrák). A 
mesosoma háta mindig dominánsan hosszanti mintázattal 
(11,b. ábra). A petiolus teteje főként körkörös mintázattal. 
Ce/Fr: 2,85 (2,81-2,9o). Hazai előfordulása nem ismert. 

vandeli BONDROIT 

9a. A scapus jellegeit ld. a 12, a-b. ábrákon A petiolus 
dorsuma mindig jól láthatóan retikuláris mintázatot visel (13, 
c. ábra). Fl/Fr x Ce/Fr: 3,29-5,51 

specioides BONDROIT 

-b. A petiolus dorsuma mindössze néhány (2-3) hosszanti 
rugae-val (13,b. ábra). Fl/Fr x Ce/Fr: 2,8o-3,o7. Hazai 
előfordulása nem ismert, hellenica FOREL (partim) 



lo,a. A scapus jellegeit ld. a 14, a-b. ábrákon. A frons nagyon 
keskeny (Ce/Fr: < 4,oo). A petiolus alacsony, teteje hátrafelé 
finoman lejt (16, a. ábra). 

schencki EMERY 

10,b. A frons kevésbé keskeny (Ce/Fr: < 4,oo). 
11 

11,a. A scapus jellegeit ld. a 15, a-b. ábrákon. A petiolus eleje 
tompa, oldalnézetből finoman ívelt (16, b. ábra). 

deplanata RUZSKY 

11,b. A petiolus oldalnézetben erősen megtört, az anterior 
felszínen éles töréssel (16, c. ábra). 

lobicornis NYLANDER 

N ő s t é n y e k : 
A nőstények nagyban hasonlítanak a dolgozóikra, ezért a 
fajnak megfelelő ábrák számait ld. a dolgozóknál. 

la. A scapus a tövénél csak ívesen hajlik. -» 2 

-b A scapus a tövénél jól láthatóan szögben törik. 
—a 7 

2a. A scapus a tövénél enyhén hajlik, a frontális háromszög és 
a clypeus fölső szegélye briliánsán fénylő, a frontális 
háromszög fölső része jól látható lépcsővel különül el a 
fronstól. —» 3 

-b A scapus a tövénél erősen görbül, a frontális háromszög 
legalább az apexnél striátált. A clypeus fölső pereme szintén 
stríátált. A frontális háromszög markáns lépcső nélkül megy át 
a fronsba. —» 5 

3a. A propodeális tüske relatíve hosszú, hosszabbak, mint o.5 x 
távolság a csúcsok között. A petiolus háta erősen trunkátus 
területtel, jól látható posterior lépcsővel lép a postpetiolus felé, 
petiolus háta rugózus. 

ruginodis NYLANDER 

-b A propodeális tüske rövid, rövidebbek, mint 0,5 x távolság a 
csúcsok között. A Petiolus háta enyhe lejtővel, nincs posterior 
végen lépcső. Petiolus háta sima. 

-> 4 

4a. Mérete a dolgozók méreténél egyértelműen nagyobb. 
Mh > 2ooopm, (21oo-23oopm). 

rubra (LINNÉ) 

b 
7. ábra, a-b. 

lo. ábra, a-b-c. 

11. ábra, a-b. 



-b Mérete a dolgozók méreténél alig nagyobb, vagy 
ugyanakkora, mint a dolgozók. Mh < 18oo pm, (I600-
178opm). Dolgozó nélküli szociálparazita faj, csak a rubra 
fészkében él. microrubra SEIFERT 

5a. Az egész állat erősen skulpturált, erőteljes felépítésű, a 
propodeális tüske erős, hosszú. A petiolus háta kiterjedt 
trunkátus területtel, és hátul éles lépcsővel. Hazai előfordulása 
nem ismert. sulcinodis NYLANDER 

-b. Legalább egy jellegében eltér. —» 6 

6a. A petiolus kis trunkátus háti területtel. A frontális 
háromszög csak az apexnél rugulózus, az alapja nem 
skulpturált. Fl/Fr: l,o7 (l ,o4-l ,12) 

gallienii BONDROIT 

-b. A petiolus hátrafelé lejt, trunkátus háti terület nélkül. A 
frontális háromszög egész területe longitudinálisán striátált. A 
frons oldalain a két frontális lobus jól láthatóan kikaréjosodik. 
Hazai előfordulása nem ismert. 
Fl/Fr. 1,12 hellenica FOREL (partim) 

-c. A frons oldalai majdnem teljesen egyenesek. Fl/Fr: l,o4 
(1,O2-1,O9) A petiolus enyhe lejtőbe megy át, erős törés nélkül. 
A petiolus trunkátus terület nélkül. Fl/Fr x Ce/Fr: 2,27-2,48 

rugulosa NYLANDER 

7a. A scapus tövén egy dorzális lobus található, kiemelkedő 
fog nélkül. —> 8 

7b. A scapus töve egy felemelkedő foggal, vagy csúccsal. 
12 

8a. A clypeus fölső harmada és a frontális háromszög sima és 
fénylő. A petiolus hátrafelé lejt. Ce/Fr > 3,60 

salina RüZSKY 

-b. Legalább egy jelleg alakulása más. —> 9 

9a.A scapus tövén a dorzális lobus erőteljes, scapus nyeléből 
kihajlik. A lobus az anterior végén kihegyesedő. A petiolus 
tönkszerű. sabuleti M E I N E R T 

-b. A lobus nem erőteljes, a scapus testéből nem hajlik ki. A 
petiolus teteje egyenes, de mindig hátrafelé lejt. A petiolus 
hátulja mindig lépcsővel lép a postpetiolus felé. A clypeus 
felső médián sávja fénylő. —> 10 

-c. A petiolus teteje mindig domború, éles törés nélkül, 
hátrafelé lejt. A lobus nem erőteljes, gyakran két 



párhuzamos peremként fut a scapuson. A clypeus médián sávja 
is striátált. —» 11 

loa. A lobus anterior vége félkörívesen lekerekített. Az előtör 
mindig skulpturált. scabrinodis NYLANDER 

-b. Nagy termetű állat. Az előtör legalább középen fényes. 
Hazai előfordulása nem ismert. 

vandeli BONDROIT 

11a. A petiolus dorsuma mindig jól láthatóan retikuláris 
mintázatot visel. specioides BONDROIT 

-b. A petiolus dorsuma mindössze néhány (2-4) hosszanti 
rwgae-val. Hazai előfordulása nem ismert. 

hellenica FOREL (partim) 

12a. A frons nagyon keskeny (Ce/Fr: > 4,oo). A petiolus 
alacsony, teteje hátrafelé finoman lejt. 

schencki EMERY 
12b. A frons teltebb (Ce/Fr < 4,oo) -> 13 

13a. A frons kevésbé keskeny (Ce/Fr: < 4,oo). A petiolus eleje 
tompa, oldalnézetből finoman ívelt. 

deplanata RUZSKY 

13b. A petiolus oldalnézetben erősen megtört, az anterior 
felszínen éles töréssel. lobicornis NYLANDER 

Hímek: 

l,a. A scapus az occiputon egyértelműen túlnyúlik. 

-b. A scapus rövidebb. 

2,a. A scapus a tövénél enyhén hajlik. 

-b. A scapus a tövénél erősen megtörik. 

— > 

— » 

3,a. A testszőrzet dús és hosszú (17,b; 18,b ábrák). A hátulsó 
lábon a leghosszabb femorális szőrök hossza >14opm(14o-
18opm). A fej rövidebb, mint a legnagyobb szélessége a 
szemeknél.CI<o,95. 

rubra (LINNÉ) 

-b. A testszőrzet ritka és relatíve rövid (17,a; 18,a ábrák). A 
hátulsó lábon a leghosszabb femorális szőrök hossza <14o|i,m. 
(12o-14opm). A fej ugyanolyan hosszú, mint a legnagyobb 
szélessége. CI>o,95. 

ruginodis NYLANDER 

16. ábra, a-b-c. 

H í m e k : 

cC^ 
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I 
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17. ábra, a-b. 

( 

/ 

\ 
18. ábra, a-b. 

4,a. A scapus gyengén, de tisztán 
megtört. A frontális háromszög 
longitudinálisán striátált. Nagy termetű 



állat sulcinodis 
NYLANDER 

-b. A scapus majdnem derékszögben megtört. A frontális 
háromszög többnyire reticuláris mintázattal. Kisebb termetű. 
Hazánkból bizonyító példánya nem került elő. 

lobicornis NYLANDER 

5,a. A scapus kevésbé hosszú, nagyjából az első négy funiculus 
ízzel egyenlő hosszúságú. A tövén enyhén megtört, vagy 
hajlott. -» 6 

-b. A scapus rövid, sokkal rövidebb, mint az első négy 
funiculus íz együttvéve. Tövén lehet egyenes, hajlott, vagy 
kissé megtört (21. a-b ábrák). -» 7 

6,a. A petiolus oldalnézetből mindig finoman domború. A 
scapus kissé rövidebb, mint az első négy funiculus íz 
együttvéve, a scapus körülbelül a negyedik funiculus íz feléig 
ér el. A scapus a tövén enyhén megtörik. 

schencki E M E R Y 

6,a. A scapus töve enyhén megtört. Felszínén rövid, sűrű, 
decumbens, vagy subdecumbens szőrökkel, melyek hossza 6o-
8o pm. A tibia és a metatarsus hosszú, subdecumbens, 13o-16o 
pm hosszú szőrökkel. A szőrök az egész metatarsuson 
homogén képet mutatnak. A fejen, a szemek mögött a szőrök 
hiányzanak, vagy igen ritkák. 

sabuleti M E I N E R T 

-b. A scapus olyan hosszú, mint az első négy funiculus íz 
együttvéve. A fej a szemek mögött számos hosszú szőrrel, 
leghosszabb szőrök hossza>12opm (12o-19o). Az egész 
mesonotum sima és fénylő 

vandeli BONDROIT 

7,a. A második funiculus íz kétszer hosszabb, mint széles (19. 
ábra). A hátsó tibiák szőrzete rövid, a szőrök rövidebbek, mint 
a lábszárak legkisebb szélessége (2o. ábra). A fej 
microretikuláris mintázata mellett a frons mindig longitudinális 
mintázattal bír. Mh>19oopm. 

gallienii BONDROIT 

-b. A második funiculus íz rövidebb. —» 8 

21. ábra, a-b 



8,a. A hátsó tibiák szőrzete rövid. A szőrök rövidebbek, mint a 
lábszárak legkisebb szélessége. A metatarsus szőrzete nem 
homogén, a test felőli felszíne sokkal rövidebb, többnyire 
recumbens szőrzettel (22. ábra). Mh<19oo|im. Ide négy faj 
hímjeit jelölöm meg, egyrészt mert ezek elkülönítése nagy 
gyakorlatot igényel, másrészt munkám során csak a rugulosa 
és a salina hímjeivel találkoztam, specioides BONDROIT, 
hellenica FOREL, rugulosa NYLANDER, (21.b ábra) salina 
RUZSKY (21.a ábra) 

-b. A scapus nagyon rövid, rövidebb, mint az első három 
funiculus íz együttvéve. A tibia és a metatarsus szőrzete 
nagyon hosszú és egyenletes, a leghosszabb szőrök 
hosszabbak, mint a tibia legnagyobb szélessége. 

scabrinodis NYLANDER 



APPENDIX 4. 
Tetramorium hungaricum, T. caespitum, T. semilaeve és T.ferox fajok morfometrikus 
adatainak összehasonlítása: 
C S Ő S Z , S., M A R K Ó , B. (2004): Redescription of Tetramorium hungaricum Röszler, 1935 a 

related species of T. caespitum (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) -
Myrmecologische Nachrichten 6: 49-59. 

HL HW FR SL ML MW Pw PPw SSP SPL 
hungaricw 
n = 92 

m mean 648.02 625.30 237.63 480.52 700.77 405.10 194.22 242.33 118.01 78.44 hungaricw 
n = 92 SD 26.67 28.48 13.74 37.91 35.35 23.31 13.11 14.46 9.64 8.97 
hungaricw 
n = 92 

min 580 555 205 420 620 350 165 210 95 60 

hungaricw 
n = 92 

max 710 700 285 530 805 460 240 290 150 100 
semilaeve 
n = 28 

mean 738.39 728.39 257.14 555.00 792.50 451.07 222.68 265.18 126.25 83.04 semilaeve 
n = 28 SD 38.37 46.95 14.75 29.28 41.29 27.43 13.44 18.33 8.35 8.64 
semilaeve 
n = 28 

min 670 650 230 505.00 710 400 195 230 105 70 

semilaeve 
n = 28 

max 810 810 290 600.00 870 510 245 310 140 100 
caespitum 
n = 92 

mean 777.99 757.50 301.69 595.27 906.09 496.58 246.14 317.99 148.21 100.71 caespitum 
n = 92 SD 58.57 57.94 25.07 53.40 79.76 42.61 23.77 26.28 17.04 11.612 
caespitum 
n = 92 

min 650 630 255 325 770 415 205 265 105 75 

caespitum 
n = 92 

max 930 900 360 705 1100 600 315 395 195 130 
ferox 
n = 25 

mean 665.60 648.20 252.60 491.00 747.80 429.00 196.80 254.20 116.72 94.20 ferox 
n = 25 SD 73.49 72.83 32.76 63.25 118.58 91.22 27.46 39.84 16.08 13.20 
ferox 
n = 25 

min 560 540 210 385 580 325 160 210 90 60 
max 780 745 300 575 910 780 240 320 140 115 

Table 4. Morphometrical data - mean va ue of indexes (±SD) - of workers of the four 
Tetramorium morpho-species. 

HL/H HS HW/F HS/FR HS/SL ML/M HS/M Pw/PP SPI PPI W HS R HS/FR HS/SL W L w SPI PPI 

hungaricur 
n = 92 

iz mean 1.04 636.66 2.64 2.68 1.34 1.73 0.91 0.80 1.52 0.39 hungaricur 
n = 92 SD 0.02 ^26,94 0.08 0.08 0.07 0.06 b .02 0.03 b.17 0.02 
hungaricur 
n = 92 

min 0.99 567.50 2.45 2.47 1.26 1.58 b .85 0.75 1.19 0.35 

hungaricur 
n = 92 

max 1.09 705.00 2.89 2.93 1.45 1.96 b .98 0.86 2.17 0.43 
semilaeve 
n = 28 

mean 1.02 733.39 2.83 2.85 1.32 1.76 0.93 0.84 1.53 0.37 semilaeve 
n = 28 SD 0.02 42.31 0.11 0.09 0.04 0.04 0.02 0.04 0.14 0.02 
semilaeve 
n = 28 

min 0.99 660.00 2.58 2.64 1.28 1.69 0.88 0.74 1.30 0.33 

semilaeve 
n = 28 

max 1.05 810.00 3.10 3.09 1.50 1.84 0.99 0.92 1.79 0.42 
caespitum 
n = 92 

mean 1.03 767.75 2.51 2.55 1.30 1.83 0.85 0.77 1.48 0.42 caespitum 
n = 92 SD 0.02 57.77 0.09 0.08 0.12 0.05 0.03 0.03 0.12 0.02 
caespitum 
n = 92 

min 0.98 640.00 2.22 2.23 1.22 1.64 0.78 0.72 1.19 0.39 

caespitum 
n = 92 

max 1.12 915.00 2.76 2.78 2.37 1.98 0.91 0.94 1.84 0.46 
ferox 
n = 25 

mean 1.03 656.90 2.57 2.61 1.34 1.76 0.89 0.78 1.25 0.39 ferox 
n = 25 SD O.Ol 73.06 0.07 0.08 0.03 0.14 0.04 0.03 0.17 0.02 
ferox 
n = 25 

min 1.00 550.00 2.43 2.47 1.30 1.15 0.82 0.71 1.02 0.36 

ferox 
n = 25 

max 1.05 762.50 2.73 2.77 1.43 1.89 0.95 0.83 1.59 0.44 



APPENDIX 5. 

Tetramorium fajok metrikus karaktereinek rövidítése és magyarázata: 
Csősz, S„ RADCHENKO , A. és SCHULZ, A . : Taxonomic revision of the Palaearctic 

Tetramorium chefketi species complex (Hymenoptera: Formicidae). - Zootaxa 
[elfogadva], X: x-xx. 

CL—length of head in full-face view, measured in a straight line from the anteriormost point 
of median clypeal margin to the mid-point of the occipital margin. Concavity of occiput 
reduce CL. (/?=0.9990; £¿»=963.2308; P< 0.00005) 

CW—maximum width of head in full-face view, including the eyes. (F=0.9984; £ , 
¿,=642.9121; P< 0.00005) 

CS—cephalic size; the arithmetic mean of CL and CW. It is used as a less variable indicator 
of body size. For simplicity CS is used to describe body size, because it proved to be the 
most descriptive character, correlation to the £ of tested 17 characters was the highest 
amongst the examined seventeen ones. (Spearman r= 0.979, pcO.OOOl) 

ED—the minimal distance between anterior (lower) margin of the eye and the anteriormost 
border of the gena (i.e. at the mandibular junction) in profile. 

EH—the minimum diameter of the eye. 
EL—the maximum diameter of the eye. 
EYE—eye size index, the arithmetic mean of EL and EH is divided by CS. 
FL—the maximum distance between external borders of the frontal lobes. (R=0.9893; £y 

¿,=93.2821; P< 0.00005) 
FR—the minimum width of the frons between the frontal carinae. (R=0.9931; £ j 

¿,= 144.2308; P< 0.00005) 
ML—the diagonal length of mesosoma measured in lateral view from the anteriormost point 

of the pronotal slope to the posterior (or posterio-vetral) margin of the metapleural 
lobes. (F=0.9814; Ft, „=53.7474; P< 0.00005) 

MRG—microreticulation of 1st gastral tergite (fig. 7.). Measured medially from the 
postpetiole-gaster junction to the farthest continuous microreticulation on the median 
line. 

MW—the maximum width of the pronotum from above (workers), or maximum width of 
scutum from above (gynes) (F=0.9943; £¿¿2=175.1154; P< 0.00005) 

NOH—the maximum height of the petiolar node measured as shown in Fig. 2. (£=0.8957; F L 

¿,=9.5911; P< 0.0001) 
NOL—the length of the petiolar node, measured as shown in Fig. 1. Despite this character is 

fairly difficulty to measure, the accuracy of that measurement is quite high. (£=0.9737; 
£¿^=104.0070; P< 0.00005) 

PEH—the maximum height of the petiole, measured as shown in Fig. 2. (£=0.9910; FL 

¿,=111.2154; P< 0.00005) 
PEL—the distance between the posteriormost point of the petiole and the petiolar spiracle, 

measured as shown in Fig. 1. (£=0.9904; £¿¿5=38.0000; P< 0.00005) 
PEW—the maximum width of the petiole in dorsal view. (£=0,9976; £/, »=416.0256; P< 

0.00005) 
PPH—the maximum height of the postpetiole in lateral view, measured as shown in Fig. 2. 

(£=0.9532; £¿»=21.3846; P< 0.00005) 
PPL—the maximum length of the postpetiole in lateral view, measured as shown in Fig. 1. 

(£=0.8759; £¿»=8.0592; P< 0.0002) 
PPW—the maximum width of the postpetiole in dorsal view (£=0.9888; £¿»=89.5068; P< 

0.00005) 



SL—the maximum length of the scape, measured from the proximal point of scape lobe to the 
distal end of scape. (R = 0.9978; £ ^ = 4 5 4 . 6 4 6 2 ; P< 0.00005) 

SPL—the minimal distance between propodeal spiracles and the propodeal declivity, 
measured as shown in Fig. 2. (£=0.9780; £¿^=45.4554; P< 0.0252) 

SPSP—the maximum length of propodeal teeth, measured in lateral view from the tip of spine 
to the propodeal spiracle, measured as shown in Fig. 2. (£=0.6672; £/, /?=3.0f)45; P< 
0.00005) 

WAIST—(gynes only), waist index, calculated as (PEW+PPW)/CS. 




