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1. Vigyél magával egy felnőttet, és indulj el a hangyák keresésére. Parkokban, mezőkön találhatók és még a kertben.  Gyakoribbak tavasszal 
és nyáron és egy esős nap után. 4. oldal megmutatja, hogyan keresd a hangyákat. 
2. Mielőtt a hangyák beköltöznek, meg kell kezdeni az alagutakat. Használd a rudat, hogy 4 
lyuk legyen 3 cm mély a géllel. 
3. A rúd vagy egy teáskanál segítségével vezesd be a hangyákat az élőhelyükbe. Zárd be a viváriumot 
minden hangya után, hogy megakadályozd a szökésüket. 
légy óvatos! SOHA NE ÉRINTSE MEG A HANGYÁKAT, MERT CSÍPHET, HARAPHAT VAGY PERMETEZHETI Aló savval. 
4. Ne keverd össze a hangyákat más különböző hangyákkal az élőhelyükön. A hangyáknak néhány napig fogtartani, míg 
akklimatizálódinak, mielőtt alagutakat ásnának. 
 
Hangyacsapda 

1. Vegyél egy műanyag vizes palackot és kérje meg egy felnőttet, hogy vágjon néhány lyukat a fedelére. 
2. Tegyél egy kis lekvárt a palackba. Tedd a földre egy hangyaboly mellett. Légy türelmes. 
3. Miután több hangya csapdába esett, átviheted őket az élőhelyére. 
légy óvatos! SOHA NE ÉRINTSE MEG A HANGYÁKAT, MERT CSÍPHET, HARAPHAT VAGY PERMETEZHETI A 
 Anatómia 
A hangya antennáit használja a szaglására, érintésére, ízére és hallására.  Az antennák, hangyák érintésével együtt tudnak működni, és 
megtudják jelölni az utat a külső étel és a hangyaboly között. 
A hangyák kolóniákban élnek a hangyahegyekben, 40 cm mélyen ásnak le a földben. Egy hangyadomb tartalmazhat 
akár 500.000 hangyát!  Minden hangyának van egy sajátos szerepe: a hímek azért vannak, hogy szaporodjanak 
a királynő hangya, aki tojást rak, amit aztán a dolgozó hangyák gondoznak.  Dolgozó hangyák nem rakhatnak tojást.  Néhány munkás 
hangya takarmány élelmiszert szereznek, míg mások tárolják 
Vannak még katona-hangyák, akik védik és megjavítják a hangyadombot. 
Több mint 12.000 faj hangya létezik, amelyek közül 400 megtalálható Európában. A legnagyobb 
hangya típusa 3 cm hosszú, a legkisebb pedig csak 0,8 cm.  A hangyák akár 60-szor akkorra súlyt cipelnek, mint a saját súlyuk! 
 

Ellátás 

1. Az élőhelyet biztonságos, stabil, száraz helyen, 18°C és 27°C közötti hőmérsékleten kell tartani. 
2. Az etetőgél tartalmazza az összes ételt és vizet, amire a hangyáknak szükségük van. Ne adj hozzá semmit! 
3. A dolgozó hangyák átlagosan két-négy hónapig élnek. Ne tartsd őket túl sokáig az élőhelyen. Ha megfigyelted, engedd szabadon a 
hangyákat. 
4. Miután kiürítetted, tisztítsd meg az élőhelyet egy felnőtt segítségével. Használj tiszta kendőt! 
vagy öblítsd le az alagutakat tisztított vízzel. 
5. Ha vizet használtál, várd meg, amíg elpárolog, mielőtt új hangyákat hozol az élőhelyre. 

 


