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bendra informacija

turinys

“

skruzdėlės ne
žaisliukas
jomis reikia
rūpintis!

”

“Skruzdis” formikarijus - tai ilgalaikiui skruzdėlių kolonijos laikymui
sukurta akrilo ferma. Ją sudaro arena ir spalvota judėjimo sistema.
Dalis judėjimo takų yra įkurti po drėkinimo kamera, todėl gyvenimas
“Skruzdis” fermoje, skruzdėlems nesukelia jokio diskomforto.
Drėgmės kameros yra būtinos optimalioms drėgnumo ir komforto
sąlygoms palaikyti, todėl periodiškai jas reikia užpildyti vandeniu.
Skruzdėlių kolonijos augimui būtinos drėgnos kameros.
Arena skirta tam, kad joje būtų paliekamas maistas skruzdėlėms.
Jos taip pat į areną išstumia šiukšles, kurias laikas nuo laiko reikės
išvalyti. Kamerų aukštis yra, 8 mm, todėl puikiai tinka tiek mažoms,
tiek didelėms skruzdėlių rūšims.
Be to, prie kiekvienos iš mūsų fermos, vamzdžio pagalba galima
prijungti papildomą fermą.
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skruzdėlės

INSTRUKCIJA

kempinėlės
drėkinimui

ferma “s”

sudėdamosios dalys

įsikūrimas

pipetė

pertvara

drėkinimo
mėgintuvėlio
laikiklis

gipsas
drėkinimui

papildoma
fermos
pajungimo
detalė

maistas
skuzdėlėms

pipetė

INSTRUKCIJA

ferma “m”

skruzdėlės

smėliukas
dekoravimui

pertvara
kempinėlės
drėkinimui
drėkinimo
mėgintuvėlio
laikiklis

Kai kolonijoje yra daugiau kaip 200 individų (kai skruzdėlės užima
2/3 atvirų kamerų), atidarykite sekančią pertvarą. Fermoje “M” yra
6 pertvaros (skirinčių praejimus tik trys, kitos trys yra papildomos
fermos pertvaros). Fermoje “S” yra 3 pertvaros, pertvarų, skiriančių
praejimus, “S” fermoje nebėra. Atsižvelgiant į kolonijos augimą pagal
anksčiau aprašytas taisykles, jas reikia atidaryti viena po kitos.
SVARBU!
Jeigu planuojate dekoruoti savo fermą, tą reikia padaryti prieš
apgyvendinant skruzdėles.

maistas
skuzdėlėms
papildoma
fermos
pajungimo
detalė

Pertvaros fermose VISADA privalo būti: arba uždarytos, arba
atidarytos.

gipsas
drėkinimui
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Visuose “SKRUZDIS” fermose įrengtos pertvaros, skiriančios vidinę
judesių sistemą į keletą dalių. Jeigu Jūsų kolonijoje yra mąžiau nei
200 skruzdžių, tokiu atveju papildomos fermos pertvaros turi būti
uždarytos - be vidinės skylės.

Įsikuriant yra tikimybė, kad 10% skruzdėlių darbininkų mirs.
mėgintuvėliai
drėkinimui

smėliukas
dekoravimui
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įsikūrimas

Jei Jūsų skruzdėlių kolonijoje jau yra 15-20 individų (dažniausiai pas
pirkėjus ir atkeliauja tokios kolonijos), apgyvendinimo procesą galima
pradėti. Atidarius mėgintuvėlį, išbarstykite skruzdėles į fermos
areną.
Kaip tai taisyklingai padaryti, galite pamatyti mūsų “Youtube”
įkeltame video “Skruzdėlių apgyvendinimas”.
NEPAMIRŠKITE!
Jog, prieš išbarstant skruzdėliukus į fermos areną, Jums reikia
įvykdyti šiuos žingsnius:
• pradrėkinti fermoje esančią gipso plokštę (kaip tai padaryti, taip
pat rodoma mūsų “Youtube” kanale)
• norint dekoruoti fermą smėliuku arba papildomais elementais, tą
irgi reikia padaryti prieš apgyvendinat skruzdes.
PO APGYVENDINIMO
Pagrindinė po apgyvendinimo kylanti
užduotis, yra parodyti skruzdėlėm kelią
iki vandens.
Tą padaryti galima įvykdžius sekančius
žingsnius:
• fermos areną apšvieskite stalinę
lempą
• praėjimų zoną uždenkite pvz. knyga
arba sąsiuviniu taip, kad praėjimuose
būtų tamsu, o arena kurioje
apgyvendinome skruzdes, būtų kuo
šviesiau.
Skruzdėlės mėgsta tamsias vietas,
todėl iš karto pastebės tamsą.
Per kelias valandas skruzdėlės ištirs
naują teritoriją. Kolonija suras kamerą
su pradrėkintu gipsu ir perneš į ją viską,
ko reikia. Kitos kameros palaipsniui bus
užimamos kolonijos augimo metu.
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Prieš pradėdami maitinimą, turite
susipažinti su skruzdėlių rūšies
sąvybėmis. Negalima eksperimentuoti
su mityba, duoti skruzdėlėms
produktų, skirtų žmonėms,
draudžiama vabzdžiams duoti pieno
produktų ir konditerijos gaminių.
Todėl geriausiai skruzdes maitinkite
joms skirtu pašaru (pvz. sėklos,
negyvos musės, virtas kiaušinis).

maitinimas

Įsikūrimas yra svarbus ir ilgas procesas - gali trukti ilgiau nei vieną
dieną, taigi reikia būti kantriems ir dėmesingiems.

Pradarykite dangtį, padėkite maistą
arenoje taip, kad nebūtų užblokuotas
įėjimas į judėjimo sistemą. Mažos
kolonijos vengia gyvų vabzdžių
ir atakuoja tik tada, kai šeima
pakankamai išauga. Neduokite
skruzdėlėms daugiau maisto, negu
reikia.
Jeigu nereikalingo maisto yra per daug, maža kolonija gali nesusidoroti
su valymu, dėl ko gali grėsti kamerų užsikimšimas ir pelėsio
atsiradimas. Papildomas maistas į racioną gali būti įvedamas tik
kolonijai, pasiekusiai 200 gyventojų.
Siekiant paskatinti patinėlių augimą ir dažnesnį jų virtimą kareiviais,
juos galima maitinti virtomis bulvemis, kruopomis, negyvomis
musėmis, virtais kiaušiniais arba specialiai tam skirtais vabzdžiais
(kuriuos galite rasti mūsų parduotuvėje).
Taip pat skruzdėms galite duoti virtos mėsos ir vištienos kepenų,
negyvų pašarinių vabzdžių. Gabalo dydis turi būti didesnis negu
perėjimas į kameras, kad skruzdėlės neįsineštų jo į judėjimo
sistemos vidų.
SVARBU!
Nerekomenduojama skruzdėles maitinti lauke sugautais
vabzdžiais, pavyzdžiui, musėmis ar uodais, ypač jei kolonija yra maža.
Maitinkite jas tik tais vabzdžiais, kurie yra pirkti naminių gyvūnų
parduotuvėje.
Mėsą ir kepenis reikia virti be druskos ir prieskonių!
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drėkinimas

Jei Jūs perdrėkinote fermą ir atsirado pelėsis, privalote išardyti
fermą ir nuplauti ją vandeniu. Skruzdėles tuo metu laikinai perkelkite
į kitą talpą. Taip pat pašalinkite iš arenos šiukšles, kurias išneša
skruzdėlės.

Naudodami mėgintuvėlį
(yra komplekte)
pradrėkinkite gipsą pilnu
mėguntuvėlių virinto,
atvėsusio vandens.

Tai galima padaryti, naudojant klaviatūros dulkių siurblį ar pincetą.

Šį veiksmą kartokite kas
3 dienas. Skruzdėlės, kaip
ir visi kiti gyvi organizmai
reikalauja vandens, todėl
stenkites, nepamiršti
apie šį darbelį.
Atsižvelgiant į skruzdėlių
rūšį, būtina išlaikyti skirtingus drėgmės lygius fermoje. Tik tinkamas
drėgmės rėžimas sudarys palankias sąlygas palikuonių veisimuisi ir
Jūsų kolonijos vystymuisi.
SVARBU!
Vanduo turėtų būti pilamas tik į drėkinimo kamerą.
Neleiskite vandeniui patekti į substratą ar smėlį, kuris supa areną.
Jei turite fermą, kurioje yra dvi drėkinimo kameros, turite įpilti
vandens tik į tą dalį, kurioje gyvena skruzdėlės. Kai kolonija tampa
didesnė ir Jūs pašalinate tuščią pertvarą, taip įleisdami skruzdėles į
antrąją judėjimo sistemos dalį, drėkinamos turi tapti abi kameros.
SVARBU!
Judėjimo sistema privalo likti sausa! Nepilkite daugiau ir dažniau
vandens, nei būtina, kad vanduo neužlietų gyvenamojo ploto.
Vanduo turi būti kambario temperatūros, nes dėl temperatūros
pokyčių ant stiklo gali susidaryti kondensatas. Be to, vanduo turi
būti švarus, be kalkių ir nuosėdų. Priešingu atveju drėkinimo
sistemoje pastoviai kaupsis priemaišos.
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SVARBU!
Draudžiama fermą valyti alkoholio turinčiais skysčiais.
Galite stebėti ir žavėtis savo augintiniais bet kuriuo paros metu,
tačiau geriau netrikdyti kolonijos gyventojų ryškia šviesa ir
drebėjimu.

priežiūra ir stėbėjimas

Kiekvienoje fermoje
yra speciali kamera su
įmontuota gipso plokšte,
skirta drėkinimui.

Papildomas stresas gali neigiamai paveikti skruzdėlių vystymosi
greitį, o retais atvejais, jeigu skruzdės trikdomos per dažnai, minėti
veiksniai gali privesti jas net iki mirties. Arenos dangtis privalo būti
uždarytas.
Daug kas priklauso ir nuo fermos vietos. Rekomenduojama laikytis
šių taisyklių:
• venkite tiesioginių saulės spindulių
patekimo ant fermos;
• nenaudokite šalia fermos stalinės
lempos;
• venkite temperatūros kitimo, todėl
fermos nerekomenduotina statyti
prie radiatorių ar palangių, kur galimi
oro srovių judėjimai;
• nestatykite fermos šalia stipraus
triukšmo ir vibracijos šaltinių;
• šalia fermos neturėtų būti stiprių
aromatų šaltinių.
Komfortiška temperatūra skruzdėlių
laikymui – nuo 22 iki 28 laipsnių.
Tinkamiausia temperatūra spartesnei
plėtrai yra apie 25 laipsnių šilumos.
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erdvės didinimas

Virintas vanduo
ĮSIMINIKITE! Fermą galima drėkinti
tik virintu vandeniu.

drėkinimo taisyklės

Kiek vandens reikia įpilti į
skruzdėlių fermą?
Vieno pilno mėgintuvėlio pakanka 3
dienom.

Gipso keitimas
Nuo dregnumo ant gipso anksčiau
ar vėliau apsigyvena pelėsiai, todėl
pastebėjus juos, svarbu nedelsiant
pakeisti gipso plokštę į naują.

Tinkamai prižiūrint, skruzdėlių kolonija auga ir tobulėja. Laikui
bėgant, skruzdėlėms tampa ankšta: jos pradeda vis daugiau laiko
praleisti arenoje. Todėl norint toliau auginti koloniją, būtina
išplėsti jos būstą.
Galite padidinti erdvę, prijungdami bet kurią kitą fermą. Visos
“SKRUZDIS” fermos turi kištukinius adapterius, skirtus
papildomoms teritorijoms prijungti. Norėdami tai padaryti, turite
prie jo pritvirtinti vamzdelį.
Didėjant skruzdžių gyvenamajai erdvei, kolonija toliau auga.
Žinoma, kiekviena rūšis turi savo ribas, kurių jai nepavyks viršyti,
todėl kolonijos vystymasis nebus begalinis.
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Ferma “M” turi 2 drėkinimo
kameras.
Judėjimo sistema padalinta viena
iš pertvarų į dvi dalis. Kol skruzdės
gyvena tik vienoje fermos dalyje,
drėkinti reikia tik vieną drėkinimo
kamerą.
Kai kolonija išaugs iki reikiamo
dydžio ir Jus įleisite skruzdes į
antrą dalį, tada reikės drėkinti abi
kameras.
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Laukiame Jūsų atsiliepimų.
Nepamirškite, Jus visada galite
kreiptis - mes visada padėsime ir
pasistengsime išspręsti bet kokius
nesklandumus!

