
SKRUZDĖLĖS



SKRUZDĖLĖS DARBININKĖS

Pagrindinis darbininkių rūpestis –
šeima. Jos yra besparnės, su 
mažesniais regos organais. Tarp kai 
kurių rūšių yra ir visai aklų. Darbininkės 
taip pat pasižymi paprastesniu 
kūnu.Dažnai didesnės darbininkės turi 
neproporcingai didelę galvą, 
išvystytus stiprius žandikaulius. Tai 
vadinamieji kareiviai.Amžiaus trukmė -
nuo 1 mėnesio,iki 3 metų.



SKRUZDĖLĖS MOTINĖLES 

Vabzdžių pasaulyje ši motinėlė 
išsiskiria rekordiniu 
ilgaamžiškumu – gyvenimo 
trukmė siekia 20 metų ir 
daugiau.Daugumai skruzdėlių 
rūšių būdinga tai, kad ne 
skruzdėlės darbininkės išsirenka 
savo motinėlę, o motinėlė veisia 
sau darbininkes. Ji savo kūno 
forma yra panaši į darbininkę, 
bet yra akivaizdžiai didesnė, be 
to, turi 2 poras sparnų, kuriuos 
nusigraužia suradusi vietą 
naujam skruzdėlynui ir pradėjusi 
jį statyti. 



KEISČIAUSIOS 
SKRUZDĖLĖS



PLEŠIKŲ SKRUZDĖLĖS

Plėšikų skruzdėlės yra vienos iš 
keisčiausių skruzdėlių 
pasaulyje.

Vadinamųjų nematomų 
skruzdėlių ar plėšikų skruzdėlių 
rūšis neturi savo dirbančių 
individų: čia auginami tik tikri 
kariai. Jie puola mažus 
giminaičius, atitraukia jų 
lervas ir naudoja juos kaip 
vergų jėgą.



DINOZAURŲ SKRUZDĖLĖS
Šios rūšies skruzdėlės užauga iki 2,5 
centimetro ilgio, tikri milžinai. Jų 
kolonijoje yra viena alfa patelė ir 
penkios beta patelės, kurių reikia 
norint greitai pakeisti alfa ištikus 
nelaimei. Tačiau dažnai kas nors iš 
beta gali rizikuoti, kad kiaušiniai bus 
dedami nepasibaigus nustatytam 
terminui, tada alfa moteris įsako 
darbuotojams seilėmis nugremžti ją į 
žemę. Buvęs tokiame narve 4 dienas, 
beta virsta vienu iš paprastų 
darbininkų.



ADATOS SKRUZDĖLĖS
Yra dvi Adatos skruzdėlių 
veislės: Argentinos ir 
Azijos. Šiuo metu 
azijiečiai vykdo didelį 
puolimą savo Argentinos 
giminaičių žemėse -
netrukus bus tik vienas 
porūšis.



VAIKŲ ŽUDIKŲ SKRUZDELĖS

Šios skruzdėlės 
nesivargina savęs 
ieškoti maisto. Ir kodėl, 
kai jūs galite tiesiog 
patekti į kažkieno lizdą, 
išgąsdinti visus 
darbuotojus ir pavogti 
lervas.



SKRUZDĖLYNAI
Kaip bendruomeniniai vabzdžiai skruzdėlės įsirengia 
skruzdėlyną. Skruzdėlynai būna žeminiai, medieniniai ir 
kombinuoti. Žeminiai skruzdėlynai įrengiami arba žemėje, 
arba dalinai jos paviršiuje iš žemės grumstelių. Medieniniai 
skruzdėlynai įrengiami medžio kelmuose ar kamienuose. 
Kombinuoti skruzdėlynai įrengiami iš žemės grumstelių ir 
augalų dalelių (lapų, spyglių, šakų, žolių stiebelių). Kai kurios 
rūšys skruzdėlynuose įrengia specialius šiltadaržius, kuriuose 
augina tam tikras grybų rūšis lervų maitinimui. 





AČIŪ UŽ DĖMESĮ


