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       Kāzu laiks. 

 

 

Daudzi kukaiņi pretējo dzimumu pievilina ar īpašām 

smaržvielām.Ir kukaiņi kas pūļos paceļas gaisā kāzu 

lidojumā.Olas tiek izdētas pazemē.Mātītes vai skudru 

karalienes aplauž sev spārnus. 

Skudrulauvas kāpurs rok smiltīs bedri kura dibenā 

pacietīgi gaida savu upuri agri vai velu kada 

neuzmanīga skudra klaiņojot nonāk pie bedres. 



       Šuvēj skudras. 

 

 

 

 

Dzīvo koku lapotnēs un savas ligzdas ierīko kopa 

sašūtās lapās. 

Kamer dažas skudras satur kopā divus blakus esošos 

lapu malas. 

Citas atnes kapurus kas ražo tīmekļus un lietojot 

kāpurus ka atspoles. 

Skudras ar tīmekļiem savērpj pretējo lapu malas. 



      Skudras. 

 

 

 

Dzīvo ari tuksnešos kur barības krājumi nav ik dienu 

piemjami. 

Tadeļ šis skudras no ziediem nektaru nodod ligzdā 

citām skudrām kuras uzkrājot. 



       Trans darba skudras 

 

 

Trans ir darba skudras viņas neks ēdienu uz pūzni un 

noliek kratuvē lai pietiktu ziemai ko dabutū est ja 

vinš neaznekstu ēdienu uz pūzni tad viņi būtu beikti. 

Trans ari ved kokus uz pūzni lai varētu taisītpūzni jo 

citādāk viņi nosaltu un viņiem nebūtu kur dzīvot. 



        Klejotāju skudras 

 

 

 

Pārvietojas kolonnās kuru garums sasniedz vairākus 

simtus jardu. 

Tadā kolona var but pat pussotra milijona kukaiņa. 

Ar saviem spēcigajiem žokļiem tie nogalina un aprij 

jebkuru dzīvnieku kas nepaspēj aizbēkt no kolonnas 

ceļa. 

Par upuri var krist pat ļoti lieli dzīvnieki 



      Skudru pārošanās. 

 

 

Skudras sagaida skaidru dienu izlidošanai. 

Mātitem seko izmēros sīkākie teviņi. 

Pēc pārošanās mātītēm janolaižas lai nogalinātu 

tēviņu kad tas ir izdarīts mātite tekalē apkart līdz 

sameklē zemē kādu spraudziņu vai iedobīti kurā 

iedēj pirmās oliņas. 



     Savaācot skudras. 

 

 

 

Formikārijam vēlams parūpēties lai starp tām būtu 

arī skudru māte tā vienmēr ir prāvāka nekā 

darbskudra taču ne katreiz atšķiras izmēros tik ļoti. 



      Skudru dzīve 

 

 

 

 

 

Skudru dzīve sākas ar pūzņu taisīšanu pēc tam 

ēdiens un ūdens. 

Skudras dzīvo mežos laukos tuksnešos āfrika un 

daudz kur citur. 

Skudrām ir galvenā karaliene jo viņa valda ja nebūtu 

karaliene tad viņi daritu ko grib. 



         

Secinājums 

 
Secinājums ir tāds ka kolonijāi vispirms 

ir jātīstās līdz tā var veidot lidojošās 

skudras-nākamās mātītes kuras reizi gadā 

tiek izstumtas no pužņa lai pārotos un 

veidotu jaunas kolonijas. 

 


