
           CO ROBIĄ MRÓWKI ?  – 6-LATKI 

 

              MRÓWKI- są owadami społecznymi.  

                                Co to oznacza? 

Żyją, pracują, mieszkają we wspólnym domu-mrowisku,  

                a wielka rodzina mrówek składa się z: 

KRÓLOWEJ- najważniejszej mrówki, która rozpoczyna budowę 

gniazda, czyli mrowiska, składa tysiące jaj, z których wylęgną się 

młode mrówki. 

ROBOTNIC- ( są to samice) pracujące ciężko przy budowie mrowiska, 

dostarczaniu pożywienia, opieka nad potomstwem królowej, dbanie 

o porządek, obrona mrowiska.  

TRUTNIE- ( samce)- żyją bardzo krótko, łączą się w parę  

z królową i kiedy ona złoży jajeczka najczęściej giną. 

 

                     JAK DUŻE MOŻE BYĆ MROWISKO? 

MROWISKO TO DUŻY KOPIEC SKŁADAJĄCY SIĘ Z IGLIWIA, 

                PATYKÓW, TRAW, ZIARENEK PIASKU. 

To co widzimy nad ziemią to nic w porównaniu co znajduje się pod 

ziemią. Te niezwykłe owady potrafią zbudować 

                          wielkie podziemne miasto. 

W Polsce budowle mrówek- mrowiska wznoszą się ponad metr nad ziemię. 

Wewnątrz wygląda jak labirynt korytarzy, komór i chodników. Część 

podziemna mrowiska jest jeszcze bardziej rozległa i sięga do 2 m pod ziemię.  



 

         GDZIE MRÓWKI BUDUJĄ SWOJE GNIAZDA? 

Oprócz KOPCÓW, mrówki budują swoje gniazda w ziemi, 

często pod kamieniami, w korzeniach drzew, dziuplach,  

w starym suchym drewnie. 

 

                



                       ,, PRACOWITY JAK MRÓWKA” 

Nie bez znaczenia jest powiedzenie ,, Pracowity jak mrówka” 

         -    większość mrówek, bardzo ciężko pracuje.  

                          CZY MRÓWKI SĄ POŻYTECZNE? 

                                      OCZYWIŚCIE, ŻE TAK. 

          UŻYŹNIAJĄ ZIEMIĘ 

Codziennie brygady mrówek wychodzą ciężko pracować przy drążeniu 

korytarzy. To bardzo ważna praca dla rodziny mrówek, ale także dla gleby. 

Dzięki mrówkowym pracom  jest ona napowietrzona i żyzna. A to bardzo 

ważne, jeżeli coś ma na niej rosnąć. 

              MRÓWKI TO SPRZĄTACZKI 

Usuwają pozostałości, szczątki roślin i zwierząt, resztki jedzenia wyrzucane 

                                                 przez człowieka.                                     

             TO ,,STRAŻNICZKI LASU” 

Zabijają wiele szkodników leśnych drzew np. zjadają gąsienice, które  

                                                niszczą liście drzew. 

         SĄ POKARMEM DLA INNYCH ZWIERZĄT 

Mrówki są pokarmem dla innych zwierząt np. dzięciołów, wróbli, pająków. 

      DBAJMY WIĘC O MRÓWKI I NIE NISZCZMY ICH MROWISK !      

                                                                                                                                                         


