
Juodosios sodinės skruzdėlės tikriausiai žinomos kiekvie-
nam, turinčiam nors menkiausią žemės lopinėlį. Nesvarbu, ar 

tai išpuoselėta veja prie ištaigingos vilos, ar bulvėmis apsodin-
ti 6 arai kolektyviniame sode. Jos visus kankina vienodai, ir visi 

vienodai svajoja jų atsikratyti.
Laikoma, kad skruzdėlės yra labai naudingi vabzdžiai, naikinantys 

vikšrus, lervas ir kitus kenkėjus. Bet kodėl visi nori jų atsikratyti..? Deja, 
sukultūrintuose žemės plotuose juodosios skruzdėlės daugiau kenkia, nei du-

oda naudos. Jų daroma žala dvejopa. Pirmiausia, skruzdėlynus stato mūsų požiūriu pačiose ne-
tinkamiausiose vietose. Tai gali būti aukštos lysvės, veja; skruzdėlynas gali iškilti prie medelio arba 
skruzdėlių urvus rasime tarp grindinio akmenų. Antra, juodosios sodinės skruzdėlės nėra grobuonys, 
naikinantys sodo kenkėjus. Jos yra rinkėjos ir gyvulių augintojos, renkančios negyvus vabzdžius, ret-
karčiais puldamos ir gyvus. Bet pagrindinis jų maistas yra įvairių rūšių amarų išskyros. 

Amarai čiulpia augalų sultis, dažniausiai jaunų ir nesustiprėjusių, tuo labai juos susilpnindami.  Ama-
rai išskiria saldų lipnų skystį, vadinamąjį lipčių. Lipčių labai mėgsta skruzdėlės, ir jis sudaro didžiąją 
dalį skruzdėlių raciono. Norėdamos gauti kuo daugiau lipčiaus, jos amarus gina nuo jų priešų bei juos 
platina, išnešiodamos po sklypą. 
Nei viena skruzdėlių naikinimo priemonė nėra veiksminga (įskaitant nuodinguosius chemikalus, už-
nuodytus jaukus ir lizdų ardymą) – kuriam laikui sumažėjęs jų skaičius atsistato ir skruzdėlynai lieka 
pamėgtose vietose. 
Norint atsikratyti skruzdėlių, reikia susipažinti su jų biologine raida ir visuomenine struktūra. 

Svarbiausia skruzdėlių kolonijoje yra motinėlė (gali būti kelios motinėlės). Jos 
užduotis – padėti kuo daugiau kiaušinėlių, iš kurių išsiris jaunos skruzdėlės. 

Tarp jų bus ir naujos motinėlės, kurios užaugusios paliks gimtąjį skruz-
dėlyną ir įkurs naują, savo skruzdėlyną, kolonizuodamos naujas teri-
torijas. Bet didžioji skuzdėlyno gyventojų dalis – paprastos darbinės 
skruzdėlės. Tos pačios, kurios veisia amarus.

Nėra pras-
mės naikinti 

darbines skruz-
dėles, nes motinėlė jų vėl priperės. 
Ir net jeigu darbininkių liks tik šim-
tas, jos sugebės išmaitinti motinėlę 

ir prižiūrėti lervas. 
Todėl, norint sunaikinti  

skruzdėles, reikia naikinti moti-
nėles. Žuvus motinėlei,  išnyks ir 

darbinės skruzdėlės.

Kaip atsikratyti 
juodųjų skruzdėlių

Bet kaip išnaikinti motinėles, jeigu jos nei-
šeina iš skruzdėlyno, tūno savo bunkeriuose 
ir jas pasiekti tiesiog neįmanoma? Kupstas ve-
joje – tai tik skruzdėlyno stogas. Jis padarytas 
iš smėlio, patikimai suklijuoto skruzdėlių išs-
kiriamais klijais. Tai tvirtas ir patikimas stogas. 
Nei liūtis, nei tirpsmo vanduo  negali jo įveik-
ti. Viduje yra erdvios salės, kuriose laikoma 
daugybė kiaušinėlių ir lervučių tinkamiausio-
je joms temperatūroje ir drėgmėje. O po sto-
gu – pats skruzdėlynas, kurio gelmėse gyvena 
motinėlės ir deda tūkstančius kiaušinių. Me-
chaniškas skruzdėlyno sugriovimas reikštų 
savojo landšafto gadinimą ir negarantuotų 
motinėlių sunaikinimo, greičiausiai jos išsibė-
giotų ir šalia įkurtų naujus skruzdėlynus.



Efektyviausia paskandinti visą skruzdėlių 
karalystę, sugriauti skruzdėlyno struktūrą 
ir visą jo tūrį paversti purvo maišu, kad ne-
liktų jokių koridorių ir galerijų, jokio oro, o 
būtų liūnas kaip pelkėje.
Tai įmanoma tik naudojant aukštu slėgiu 
tiekiamą vandenį. Reikėtų naudoti kažką 
panašaus į hidrogrąžtą, kuris lengvai iš-
plautų žemę ir leistų vandeniui pasiekti 
bet kurią skruzdėlyno vietą. Kaip hidrog-
rąžtą galima naudoti 15 - 20 mm. metro 
ilgio vamzdelį.
Geriausias laikas karo paskelbimui – rudens 
pabaiga. Žemoje temperatūroje skruzdėlės 
nejudrios. Tokiu metu sugriovus skruz-
dėlyną, jos jau nebeturės nei jėgų, nei laiko 
jį atstatyti. O žiemos šalčiai ir pavasarinis 
polaidis skruzdėles galutinai pribaigs.

Skruzdėlyno ardymo  
technologija tokia

Kastuvu nurėžiamas skruzdėlyno kupstas. 
Būtent tvarkingai nurėžiamas, o ne nuk-
apstomas arba perkasamas. Rudenį tame 
kupste jau nieko nėra, visos skruzdėlės 
apačioje, urvuose. Dabar galime pamatyti 
plačius ir siaurus koridorius, vedančius 
gilyn į skruzdėlyną. Įjungę vandens tie-
kimą, hidrogrąžtą sukamaisiais judesiais 
tai leidžiame žemyn, tai keliame į viršų, 
kol jis lenda į žemę. Dažniausiai pasie-
kiamas 50 - 100 cm. gylis. Vandens reikia 
negailėti.

Skruzdėlynas – labai sudėtinga ir erdvi struktūra. 
Jame gali tilpti ir 50, ir 100, ir netgi 200 litrų van-
dens. Todėl jį pilkite tol, kol skruzdėlyno vietoje 
nepasidarys tyrė. Po to galima truputį sutankinti 
gruntą. Taip jūs galutinai sugriausite skruzdėlyną. 
Dabar jau viskas, šiam skruzdėlynui nepavyks  
atgimti.
Jaunų motinėlių vadovaujamos keliaujančios skruz-
dėlės, užkariaudamos naujas teritorijas, retkarčiais 
pasirodys jūsų sklype. Bet jos silpnos ir jų nedaug. 
Jaunos motinėlės su nedidele darbininkių palyda 
gimtuosius skruzdėlynus palieka liepos pabaigoje 
ir rugpjūtį, todėl iki žiemos nespėja pastatyti naujo 
didelio skruzdėlyno. Todėl kiekvieną naują skruz-
dėlyną šitaip galima sunaikinti per kelias minutes. 
Kaip matote, šis būdas yra ekologiškai švarus. Van-
duo susigeria į žemę, ir kitais metais skruzdėlyno 
vietoje užaugs žolė. Ir jūs netgi nerasite skruzdėly-
no pėdsakų. 


