FS4206 Mini FORMIKARIUM
Zawartość:
- formikarium wypełnione żelem z pokarmem aby utrzymać mrówki w dobrej kondycji
- szkło powiększające
- patyczek do przeniesienia mrówek
STR. 2:
1) Zabierz ze sobą dorosłą osobę i wyrusz na poszukiwanie mrówek. Możesz znaleźć je w parku, na łąkach a
nawet w swoim ogródku. Są liczniejsze wiosną i latem a jeszcze bardziej po deszczowym dniu. Możesz zrobić
przynętę, żeby przyciągnąć mrówki jak na stronie 4.
2) Zanim Twoje mrówki wprowadzą się do akwarium musisz zrobić początek ich korytarzy. Użyj załączonego
patyczka, żeby zrobić w żelu 4 otwory głębokie na 3 cm każdy.
3) Przy użyciu patyczka lub końca łyżeczki od herbaty wprowadź mrówki do akwarium. Zamykaj akwarium po
każdej mrówce, aby zapobiec ucieczce.
UWAŻAJ! NIGDY NIE NOTYKAJ MRÓWEK, PONIEWAŻ MOGĄ UŻĄDLIĆ, UGRYŹĆ, LUB OPARZYĆ TWOJĄ SKÓRĘ
DRAŻNIĄCYM KWASEM.
4) Nie mieszaj mrówek z różnych mrowisk w swoim formikarium. Mrówki potrzebują kilku dni na
zaaklimatyzowanie się zanim zaczną kopać tunele.
STR. 4: PUŁAPKA NA MRÓWKI:
Rysunek na str. 4 oraz rysunek na str. 5
1) Weź plastikową butelkę po wodzie i poproś dorosłego o zrobienie kilku dziurek w zakrętce.
2) Włóż trochę dżemu do butelki i połóż ją na ziemi blisko mrowiska. Bądź cierpliwy.
3) Gdy kilka mrówek wejdzie do butelki, zakręć ją i przenieś mrówki do swojego akwarium.
UWAŻAJ! NIGDY NIE NOTYKAJ MRÓWEK, PONIEWAŻ MOGĄ UŻĄDLIĆ, UGRYŹĆ, LUB OPARZYĆ TWOJĄ SKÓRĘ
DRAŻNIĄCYM KWASEM.
STR. 6: ZAMAWIANIE MRÓWEK:
Możesz również zamówić żywe mrówki przez internet z dostawą poprzez pocztę od naszego partnera World Alive.
Odwiedź stronę: www.world-alive.net .Po złożeniu zamówienia, mrówki zostaną dostarczone w ciągu 21 dni. Więcej
informacji pod adresem email info@world-alive.net .

STR. 7: ANATOMIA:

Mrówka używa swoich anten do wąchania, dotykania, smakowania i słyszenia. Dotykając anten, mrówki
mogą współpracować i wyznaczać ścieżkę pomiędzy jedzeniem na zewnątrz a mrowiskiem.
STR. 8:
Mrówki żyją w koloniach w mrowiskach, wykopanych w ziemi na głębokości 40 cm. Mrowisko może zawierać
do 500 000 mrówek! Każda mrówka ma specyficzną rolę: samce mają się rozmnażać się z królową mrówek. Królowa
składa jaja, którymi następnie opiekują się mrówki robotnice. Mrówki robotnice nie mogą same składać jaj. Niektóre
mrówki robotnice poszukują żywności, a inne ją przechowują. Są nawet mrówki-żołnierze, które bronią i naprawiają
mrowisko. Istnieje ponad 12 000 gatunków mrówek, z których 400 występuje w Europie. Największy typ mrówki ma
3 cm długości, a najmniejszy 0,8 cm. Mrówki mogą nosić do 60 razy więcej niż masa własnego ciała!
STR. 10 – OPIEKA NAD MRÓWKAMI:
1) Przechowuj swoje formikarium w bezpiecznym, stabilnym, suchym miejscu w temperaturze od 18°C do 27°C.
2) Żel znajdujący się w środku zawiera WSZYSTKO (wodę i pokarm), czego potrzebuje mrówka. Nie dodawaj
nic więcej do domu mrówek
3) Mrówki robotnice żyją średnio od dwóch do czterech miesięcy. Nie trzymaj ich zbyt długo w
akwarium. Kiedy skończysz, wypuść mrówki na wolność.
4) Kiedy opróżnisz akwarium, oczyść je przy pomocy dorosłej osoby. Użyj miękkiej szmatki, lub przepłucz tunele
oczyszczoną wodą aby wyczyścić dom mrówek.
5) Jeśli użyłeś wody, poczekaj aż jej resztki wyparują zanim wprowadzisz nowe mrówki.
OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe elementy – niebezpieczeństwo
zadławienia.
Zachowaj opakowanie do reklamacji
Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

