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Úvod 

Tému  mravcov  som si vybrala, lebo som chcela zistiť, ako sa mravcov dlhodobo, 

efektívne, humánne a ekologicky zbavíme v domácnosti, aby žili v prírode a nie na 

mieste, kde je jedlo, skrine a celkovo v byte.  

Mravce tvoria nadčeľaď blanokrídlovce. Vyskytujú sa na poliach, lúkach, v lesoch 

i v ľudských príbytkoch. Opísaných je asi 6000 druhov. V strednej Európe žije asi 80 

druhov. 

  Mravce žijú spoločne v kolóniách. Hniezda niektorých druhov, napr. mravca 

hôrneho, poznáme podľa veľkých mravenísk vytvorených z rozličného rastlinného 

materiálu. Sú však aj mravce, ktoré si stavajú podzemné hniezda s množstvom 

chodbičiek a komôrok. Často si stavajú hniezda pod kameňmi. Kamene po zohriatí 

predstavujú prirodzenú zásobáreň tepla. Mravce drevokazné si robia hniezda v dreve 

pňov i v kmeňoch zdravých stromov. Pozoruhodné je hniezdo mravca čiernolesklého, 

zhotovené z tzv. kartónu, t. j. z rozžutého dreva premiešaného slinami. V jednom 

mravenisku ich môže byť až 800 000. V chodbičkách sa orientujú pomocou tykadiel, 

ktorými sú schopné rozoznávať pachy. 

 Mravčia kráľovná býva v najspodnejšej komôrke celého mraveniska. Typické pre 

mravce je ich rojenie, ktoré nastáva v období, keď sa v hniezde vyvinuli okrídlené 

samčeky a samičky. Z mraveniska vyliezajú okrídlené jedince a púšťajú sa do letu. Pária 

sa obyčajne vo vzduchu. Okrídlená samička sa najskôr zbaví krídel a vyhľadá si vhodné 

miesto na založenie kolónie. Začne znášať vajíčka, z ktorých sa liahnu larvičky. Larvičky 

sa zakuklia a po čase sa vyliahnu prvé robotnice, ktoré sa hneď pustia do práce. Starajú 

sa o vajíčka, larvy a kukly, donášajú potravu a kŕmia tiež samičku, ktorej hlavnou úlohou 

je len znášať vajíčka. Samčeky trúdy majú jedinú úlohu, a to spáriť sa s kráľovnou, 

potom umierajú. Kráľovná môže žiť aj 15 rokov, robotnice asi polovicu.  

 Mravec neje pevnú potravu, lebo ju nedokáže prežúvať a prehltnúť. Vyciciava 

preto šťavu z rastlín, vošiek, mŕtveho hmyzu. Zvyšok odhodí. Má dva žalúdky, v jednom 

má potravu pre seba, v druhom pre niekoho iného. 



 Veľmi zaujímavým javom pri niektorých mravcoch je otrokársky spôsob života. 

Vyskytuje sa napr. u mravca červeného a mravca otrokára. Tieto druhy podnikajú 

lúpežné výpravy do blízkych hniezd iných mravcov, kradnú im kukly, z ktorých 

vyliahnuté robotnice potom vykonávajú všetky domáce práce.   

 Vzhľadom na svoju veľkosť patrí mravec medzi najsilnejšie zvieratá. Mravce 

môžu zdvihnúť  20- až 50-násobok svojej vlastnej hmotnosti. Má veľmi silné nohy, preto 

sú veľmi rýchle. Ak by človek utekal tak rýchlo ako mravec, bežal by rýchlosťou koňa. 

Niektoré mravce sa bránia žihadlom, iné vystrekujú kyselinu mravčiu. 

 

Hypotéza 

Predpokladám, že existuje ekologický prostriedok, ako sa zbaviť mravcov 

v domácnosti a vytlačiť ich von do ich pôvodného prostredia.  

 

Ciele 

 Z literatúry naštudovať význam mravcov  pre prírodu a ich postavenie v 

potravovom reťazci.  

 Pozorovať život rôznych druhov mravcov  v ich prirodzených podmienkach. 

 V antváriu (mravčie terárium) pozorovať tvorbu chodbičiek a správanie mravcov.  

 Sledovať správanie mravcov v prirodzených podmienkach pri výbere potravy.  

 Výsledky zaznamenať do tabuľky. 

 Vytvoriť mikroskopický preparát  a sledovať jednotlivé časti tela pod 

mikroskopom.  

 Zaznamenať správanie rôznych druhov mravcov navzájom.  

 Zistiť najefektívnejší spôsob likvidácie mravcov v domácnosti. 

 

Metódy práce 

Práca v teréne:  

 odchyt rôznych druhov mravcov, 

 pozorovanie zloženia mraveniska, 



 pokus s rôznymi druhmi potravín, 

 ochutnávka vzorky  kyseliny mravčej, 

 pokusy s rôznymi druhmi odpudzovačov a likvidátorov mravcov, 

 fotografovanie. 

 

Práca v laboratóriu: 

 pozorovanie mravcov v umelých podmienkach – antvárium, 

 fotografovanie,  

 práca s mikroskopom. 

 

Štúdium  z odborných prameňov: 

 štúdium v knihách a na internete,  

 tvorba tabuliek v Exceli,                                                     

 tvorba kresleného modelu mravca.  

 

Výsledky 

Druh mravca Vzhľad mravca Miesto odchytu Veľkosť 
mravca 

Farba mravca 

Mravec hôrny 

 

na kopčeku 
v trávnatom 
poraste 

6-11 mm čiernočervená 

Mravec drevokaz 

 

v zemi v záhrade 10-20mm čierna 



Mravec faraón 

 

byt 2-4mm oranžovočervená 

Mravec obyčajný 

 

chodba školy 3-6mm čierna a červená 

 

 

Časti tela mravca 

Článkové končatiny mravca 

 

Hruď mravca 

 
Hlava mravca 

 

Tykadlá mravca 

 
  



Bruško mravca 

 

Hryzadlá mravca 

 
 

 

Tvorba chodbičiek v antváriu 

  

  



  

 

 



 

 

Bitka dvoch rôznych druhov mravcov 

  



  
 

 



 
 

  

  
 

 

 

 

 

čas arašidy sezam slnečnica ananas jablko chleba cukor salám syr želé škorica

5 minút 1 1 1 1 4 1 3 4 9 0

10 minút 1 1 2 1 1 9 8 8 0

15 minút 2 10 1 4 3 15 7 19 0

20 minút 1 24 1 6 4 12 16 21

25 minút 22 2 3 22 36 33

30 minút 2 22 10 2 25 26 16
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Sledovanie počtu mravcov a ich správania pri rôznych typoch potravy



Záver 

Pozorovala som mravenisko  v blízkosti domu. Do mraveniska som 

nezasahovala, nakoľko mraveniská sú zákonom chránené. Odobrať mravce mimo 

mraveniska je dovolené. Iný druh som odchytila na betóne, z pod ktorého mravce 

vyliezali. Ďalšie dva druhy mravcov som odchytila vo vnútorných priestoroch. 

K mravenisku som si zobrala potraviny, ktorými som ich následne kŕmila a tak 

som skúmala, čo im viac chutí. Najväčší počet mravcov sa vyskytol na  syre, saláme a 

sladkom ovocí. Semená odnášali do mraveniska.  

 Mraveniská si mravce stavajú smerom na juh, ale iba na severnej pologuli, 

pretože tam viac svieti slnko a menej fúka. Mravce si mraveniská budujú nad aj pod 

zemou, v dutinách stromov, aj medzi popadaným lístím a aj v stenách bytov. Mravce 

požierajú uhynuté teľa živočíchov a tak sa podieľajú na čistení lesa. 

Nazbierané mravce som dala do antvária - mravčej farmy.  Fotografovala som 

postupné  vyhlbovanie chodbičiek. Kúpené antvárium je vyplnené špeciálnym gélom, 

ktoré slúži ako potrava, ale aj ako hmota na vybudovanie mraveniska. Skúšala som 

vyrobiť vlastné antvárium. Moje pokusy so želatínou neboli úspešné. Mravce sa na ňu 

lepili a želatína sa pokazila. Žiadne iné náhrady, ktoré som doma vyprodukovala, neboli 

schopní zjesť. Napríklad gumené cukríky alebo želé. Iba cukrová voda v špongii bola 

jediná úspešná metóda kŕmenia mravcov.  

Neskôr som vyskúšala, čo by sa stalo, ak by som do antvária dala dva druhy 

mravcov. Akonáhle som tak vykonala, mravce začali na seba útočiť. Najskôr jeden 

z čiernych mravcov (tých veľkých) zabil dva červené mravce faraóny, ale potom  sa 

faraón čiernemu mravcovi zahryzol do tykadla. Neskôr obaja zahynuli. Spozorovala 

som, že mravce požierajú ostatné telá mravcov, ak zahynú.  

Sledovala som mravce pod digitálnym mikroskopom,  odfotografovala som si 

časti ich tiel. Zistila som, že telo mravca sa skladá z hlavy, na ktorej som pozorovala 

tykadlá a hryzadlá, hrude, bruška a troch párov článkovaných končatín.  

V domácnosti sme vyskúšali tzv. domčeky. Tie postavíte do cesty mravcov a ony 

jedlo nanášajú ku kráľovnej, ktorej toto jedlo spôsobuje neplodnosť, čiže  neskôr nesie 

neoplodnené vajíčka, z ktorých sa už neliahnu ďalšie mravce. Tak kolónia vymrie na 

starobu. Niektoré druhy mravcov však túto potravu nechcú. Chemické postreky sú 

účinné iba na mravce, ktoré priamo zasiahnete. Najúčinnejším spôsobom, ako sa zbaviť 

mravcov, je posypať cestičky a ich okolie škoricou. Je účinnejšia ako prostriedky na 

hubenie mravcov z drogérie. Mravce nie sú schopné cez škoricu prejsť, je pre ne 



smrteľná. Nám sa doma podarilo pomocou škorice úplne vyhubiť a odstrániť mravce 

v domácnosti. 
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