
 Instrukcja Użytkowania Areny S z probówką 

 
 

Arena S jest przeznaczona do hodowli małych kolonii mrówek przed zasiedleniem ich do 
większego formikarium. Można powiedzieć, że Arena S spełnia rolę mini formikarium w 

pierwszych etapach hodowli mrówek. 
 

Skład zestawu: 
1) Arena: 7×7×7 cm 

Otwór na probówkę szklaną fi 16 
Jeden otwór boczny zaślepiony fi 10- służący do podłączenia kolejnych modułów 
Materiał: przeźroczyste pleksi. 

2) Probówka szklana 16×160 mm 
3) Jeden uchwyt na probówkę. 

 
ZASIEDLENIE ARENY 

 
1) Podłączenie probówki do areny: 

 

a) Jeżeli zakupiliście Państwo mrówki w probówce szklanej 16x160- podłączacie daną 
probówkę do areny 

b) Jeżeli posiadacie mrówki w probówce o innej średnicy, musicie najpierw przesiedlić 
mrówki do probówki z zestawu. 

 

Przygotowanie probówki do podłączenia: 
• Robicie z kawałka waty ( wata nie wchodzi w skład zestawu) zwarty korek 

• Napełniacie probówkę przegotowaną wodą ( ok. 2-3 cm), 
• Wtykacie korek do probówki z wodą, tak aby woda się delikatnie sączyła, ale nie 

przeciekała 

• Przesiedlacie mrówki do szklanej przygotowanej probówki 
• Mocujecie uchwyt na probówkę, podłączacie probówkę do areny 

 
URZĄDZANIE ARENY: 

 

Układamy piasek, żwirek oraz elementy wystroju naturalnego według własnych 
preferencji. 

Ilość wysypanego piasku powinna być niewielka, ponieważ mrówki mogą się zakopywać oraz 
piasek uszkodzić spoiny krawędzi areny. 

 

PRZYKŁADOWE KARMIENIE MRÓWEK 
 

Instrukcja karmienia 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. 
Pamiętajmy- mrówki to nie wegetarianie ! 

 
 



 

Instrukcja karmienia mrówek Lasius niger: 

1. Karmienie mrówek pokarmem białkowym: 

W przypadku karmienia małych kolonii pokarmem białkowym (mączniki, świerszcze, 
karaczany) należy przekroić danego owada na 3 części i wrzucić część środkową. Jeżeli 

się ma większą kolonię może ona zjeść całego owada . Pokarm podajemy raz w 
tygodniu lub dwa razy na tydzień w zależności od wielkości kolonii. Mącznik może być 

przechowywany w lodówce/ zamrażarce. Przed podaniem należy rozmrozić. 

Pokarm tego typu można wyłożyć bezpośrednio na arenę. 

2. Karmienie innymi pokarmami: 

a) Karmienie miodem, żółtkiem jajka- niewielką kropelkę wykładamy na karmidełko 
b)  Suche pokarmy: suszoną hemoglobina, suszoną stynka, suchym pokarmem 

podstawowym, pyłkiem pszczelim: suche pokarmy rozrabiamy w wodzie i niewielką 

kropelkę wykładamy na karmidełko. 

Zapraszamy do oglądnięcia filmu w temacie podawania pokarmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=yBablnFw_18 

Uwaga ! Lasiusy nie jedzą ziaren ! 

 
DODATKOWO: 

 
1. Pamiętajmy o tym,że mrówki muszą mieć dostęp do wody. Jeżeli się kończy woda w 

probówce, można dokupić poidełko dla mrówek. 
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- probówkę z mrówkami można przysłonić. 
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 

2) AntCenter na YT:  

https://www.youtube.com/channel/UCONk6KmNKk6rvKmRWfL6m9w 
3) Porady hodowlane pod numerem telefonu:  

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

Pamiętajmy, że zwierzęta to odpowiedzialność !                   
     

Życzymy udanej hodowli ☺ 
                          AntCenter.com.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=yBablnFw_18
https://www.youtube.com/channel/UCONk6KmNKk6rvKmRWfL6m9w

