
 Instrukcja Użytkowania formikariów z domkiem plus 
zasiedlenie przez mrówki Messor barbarus  

 
 

Przygotowanie mrówek do zasiedlenia formikarium. 
 

Jednym z najczęstszych błędów hodowlanych jest próba zasiedlenia formikarium niewielką 

kolonią mrówek.  
Minimalna wielkość kolonii dla zasiedlenia formikarium: 

• Biały domek z czerwoną pokrywą ( 6 komór): Królowa plus 15 robotnic 
• Biały domek z czerwoną pokrywą ( 12 komór): Królowa i 30 robotnic 

 

Jeżeli Twoja kolonia jest mniejsza, podhoduj mrówki w probówce przed tym jak je 
wypuścisz do przygotowanego formikarium. Karm mrówki tymi samymi pokarmami, 

które będziesz podawać w formikarium z tym, że będzie się to odbywać w 
probówce. Zapewnij mrówkom wodę. 

 
Jednym z najczęściej popełnianych błędów hodowlanych jest umieszczanie zbyt małej kolonii 
w za dużym dla nich gnieździe ! 

 
ZASIEDLENIE DOMKU ( ARENY): 

 
1. Jeżeli kupiliście u nas kolonię mrówek wysyłkowo- sugerujemy nie otwierać probówki 

przez 1-2 dni, mrówki są po podróży. Nie stresujmy ich od razu przesiedleniem.  

2. Nawadniamy poidło ( część z gąbką w gnieździe)- 1 wstrzyknięcie pipety.  
3. Podnosimy daszek i urządzamy wystrój areny- wykładamy piasek, żwirek, elementy 

wystroju naturalnego 
4. Wyciągamy watkę z probówki i wykładamy probówkę na arenę. Zamykamy domek. 

Jeżeli rozmiar probówki nie pozwoli na włożenie jej na arenę, przesiedlamy mrówki 

przy pomocy wężyka i bocznego otworu w arenie. 
5. Zasłaniamy gniazdo na czas przesiedlenia, tak aby mrówki miały ciemno.  

 
Nie grzejemy lampką w gniazdo ! 

     Nie ustawiamy gniazda na parapecie, ani na innym nasłonecznionym miejscu. 

 
Teraz mrówki mają czas na przesiedlenie- może to im zająć nawet do 2 tygodni, zazwyczaj 

odbywa się w ciągu doby, ale każda kolonia jest inna. Najważniejsze, aby królowa Messor 
Barbarus przeniosła się do gniazda. 

Jeżeli królowa przeniosła się do gniazda cieszymy się obserwacją       

 

 
     NAWADNIANIE: 

 
Nie przesadzajmy z wodą, woda nie ma stać w komorze do nawadniania, ani wylewać się 
bokami. Ilość zakraplanej wody zależy od temperatury, pory roku, parowania. Polecamy 

jedno wstrzyknięcie pipety na 3-4 dni. 
 

  Karmienie mrówek z gatunku Messor barbarus: 
 

Messory karmimy mieszanką nasion ( nasiona traw, siemię lniane, mak) oraz pokarmem 
białkowym. 
Pokarm białkowy to mącznik młynarek, karaczan, świerszcz bananowy lub inne robaki. 

Jest on niezbędny do tego, aby królowa wydawała potomstwo i kolonia przyrastała. 



Żywy pokarm podajemy przekrojony na połowę, nie urządzamy „bitew” pomiędzy żywymi 
mrówkami a innymi żywymi robakami- może to się źle skończyć dla mrówek. 

Pokarmy wysypujemy do areny, robotnice powinny przenieść pokarm do gniazda. 
Pamiętajmy- mrówki to nie wegetarianie ! 

 
DODATKOWO: 

 

1. Pamiętajmy o nawadnianiu komory do nawadniania. 
Możemy zakupić oddzielnie stojące poidełko- przydaje się ono podczas dłuższego wyjazdu 

właściciela.  
Jeżeli mrówki z niego korzystają, to oznacza, że poidło w gnieździe jest słabo nawilżone. 
2. Usuwajmy nieczystości z areny, nie doprowadzajmy do rozwoju pleśni czy innych 

drobnoustrojów. 
3. Wybierzmy dobre miejsce dla zestawu- takie aby nie stresować mrówek  (nie obok 

telewizora, nie na stole jadalnianym) 
4. Zapewnijmy mrówkom trochę intymności- niech część gniazdowa będzie zasłonięta. 
5. Zapewnijmy mrówkom właściwą temperaturę- min. 22-23 stopnie Celsjusza. 

 
 

Więcej na temat hodowli mrówek: 
 

1) Instrukcje: 
           https://www.antcenter.com.pl/pl/i/Instrukcje/16 

Kanał AntCenter na YT: 
https://www.youtube.com/channel/UCONk6KmNKk6rvKmRWfL6m9w 

 
2) Porady hodowlane pod numerem telefonu:  

728 215 422- w godzinach 14-16 w dni robocze. 

 

3) AntCenter forum na FaceBooku. 

 
 

 
Pamiętajmy, że zwierzęta to odpowiedzialność !                   

     
Życzymy udanej hodowli ☺ 
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