
                        Użytkowanie : FORMIKARIUM ZIEMNE TYPU SANDWICH 

Dane formikarium jest polecane dla większości mrówek za wyłączeniem tych największych typu Camponotus. 

Przygotowanie mrówek do zasiedlenia formikarium. 
 

Jednym z najczęstszych błędów hodowlanych jest próba zasiedlenia formikarium niewielką kolonią mrówek. Można uznać, że dla 
gatunków typu Lasius niger , Lasius flavus optymalna ilość robotnic wynosi około 13-15. 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. 

 

Przygotowanie formikarium: 
 

Przed wpuszczaniem mrówek do formikarium należy zapoznać się z poniższymi punktami ( ważne aby została zachowana            
kolejność): 
1. Jeżeli mrówki zostały zakupione w sposób wysyłkowy ( przez Internet) proponujemy odczekać z przesiedleniem 1-2 dni. 

Chodzi o to, że transport był dla nich stresującym przeżyciem, niech chwilę się zaaklimatyzują. 

2. Ostrożnie rozpakowujemy Zestaw, zdejmujemy górna szybkę (pokrywkę) formikarium: 
 

 
 

3. Wysypujemy mieszankę ziemi do wysokości  bocznych otworów do przesiedlenia. 
W tym momencie hodowca może wykazać się twórczym podejściem: 
- na dolną część formikarium można wysypać różne rodzaje absorbentu: diatomit, granulat ( perlit), wemikulit. 
- można wsypać , tak jak podano wyżej- mieszankę ziemi lub mieszankę ziemno-kokosową 
- można wymieszać ziemię z różnymi rodzajami ( kolorami) piasku 

 
4. Nawadniamy ziemię- 2 wstrzyknięcia wody pipetą na połowie długości sanwicha- nie nawadniamy po całej długości. 

Czynność powtarzamy raz na 7-10 dni – zależy od pory roku, temperatury w pomieszczeniu. 

5. Wpuszczamy mrówki: mocujemy probówkę do bocznego otworu ( podkładając sobie np. książki na wysokość otworów) 
 

Mrówek nie należy stresować. Powinny poczuć, że mogą wyjść do lepszej, nawilżonej przestrzeni i po jakimś czasie 
(prędzej lub później) same się przeniosą do nowego gniazda. Proces przesiedlenia może zająć mrówkom do 2 

tygodni ! 
 Każda kolonia jest inna. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu 1-3 dni. 
 

6. Cieszymy się obserwacją :) 

 

Karmienie mrówek: 

Większość mrówek karmimy wykładając pokarm na ziemię- pokarm białkowy typu mączniki, świerszcze, karaczany 

Dla ziarnojadów polecamy podłączenie areny od suchej strony ( tam gdzie nie nawilżamy ziemi) i wysypywanie pokarmu 
na arenę. Najwygodniej wykładać pokarm na arenę, którą należy/ można zakupić jako oddzielną pozycję. 

Pielęgnacja formikarium: 
 

1.  Należy zapewnić wilgoć w gnieździe- opis znajduje się kilka punktów wyżej w punkcie "Przygotowanie formikarium"- 
Bez nawilżania formikarium mrówki wyginą ! 



2. Należy zbierać resztki jedzenia np. pancerzyk po mączniku. 
              Nie sprzątanie formikarium grozi rozwinięciem się pleśni lub innych  drobnoustrojów 
 
 
 

Więcej na temat hodowli mrówek: 

 
1) Instrukcje: 

           http://www.antcenter.com.pl/pl/i/Instrukcje/17 
 

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

3) Porady hodowlane pod numerem telefonu: 728 215 422 ( w godzinach 14-16 w dni robocze) 
4) AntCenter forum na FaceBooku. 
5) Blog poświęcony mrówkom: http://swiatmrowek.pl/blog/ 

 

Pamiętajmy, że zwierzęta to odpowiedzialność !                   

     Życzymy udanej hodowli ☺ 

                          AntCenter.com.pl 
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