Cardiocondyla mauritanica (Forel, 1890)
Nom comú: Formiga
Classe: Insecta

Ordre: Hymenoptera

Família: Formicidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Cardiocondyla mauritanica és una formiga exòtica a la fauna Balear procedent de la
península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Les formigues del gènere Cardiocondyla són de
petita grandària i les entrades dels seus nius es redueixen a una petita obertura
circular en el terreny, per la qual cosa no es recol·lecten sovint i la seva presència
pot passar inadvertida en els mostrejos.
Aquesta espècie és la més abundant del gènere en tot el món, i en la revisió mundial
portada a terme en 2003 pel Dr. Seifert, representava el 12% de totes les mostres
analitzades. La seva distribució mundial actual abasta llocs tan dispars com els
Estats Units, Puerto Rico, Filipines, Pakistan o Zimbabwe. En el Mediterrani ha estat
citada en el nord d'Àfrica, Turquia, Grècia i la península Ibèrica.
Aquesta formiga sembla haver estat introduïda amb la formiga argentina
(Linepithema humile Mayr, 1868) i és l'únic cas conegut de formiga que és capaç de
compartir el seu territori amb ella i l'acompanya en la seva expansió. En les Illes
Balears la seva distribució es redueix de moment a jardins regats en les diferents
urbanitzacions i parcs, sempre en zones amb presència de formiga argentina.
Aquestes dues espècies no coexisteixen, sinó que són clarament agressives l’una
amb l'altra, essent habituals els combats entre les obreres.
No representa una plaga en els domicilis i, a causa de els seus hàbits de farratgers
individuals o com a molt de dues en dues obreres, no es fa notar allà on s'estableix.
És una formiga molt agressiva, si bé la seva petita mida i de les colònies la fan
innòcua per als humans.
La seva evolució des de la seva detecció en 1976 és clarament expansiva, i s'espera
que continuï d'aquesta manera estenent-se per totes les zones humides de les illes,
tant naturals com artificials (jardins, parcs, camps de golf, etc.).
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