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Brožura je určena především účastníkům soutěže mladých chovatelů, kterým by měla pomoci získat
orientaci v odbornosti hlodavců. Seznámí mladé chovatele s obecnou charakteristikou toho, co vlastně
je hlodavec (a proč některá podobná zvířata hlodavci nejsou), se základním taxonomickým členěním
hlodavců a se zástupci jednotlivých skupin. Speciální část je pak věnována vybraným druhům hlodavců
běžně chovaných v domácnostech především jako domácí společníci, kde jsou v podobě
„chovatelských karet“ stručně a přehledně shrnuty základní informace o jejich vzhledu, chovu a
případných zajímavostech.

Jsou to savci (živorodí placentálové), což znamená, že rodí živá mláďata a nemají ani vak ani nesnáší
vejce. Vyvinuli se někdy v době po vymření dinosaurů (před 66 miliony let) pravděpodobně v Asii, kde
následkem přírodních změn způsobených dopadem asteroidu vyhynuli zástupci skupiny tzv.
multituberkulátů – spíše drobných savců, kteří se chovali podobně jako dnešní hlodavci, ale neměli
hlodavé zuby. Mezi savci tvoří hlodavci největší skupinu (řád), která je rozšířená všude kromě
Antarktidy a zahrnuje kolem 2 500 druhů (tedy asi 40 % všech savců). Odborný název skupiny zní
Rodentia, což vzniklo z latinského slova „rodere“, hlodat. A to je pro ně charakteristické. Přední zuby
(řezáky) jsou proměněné v tzv. hlodáky, zuby speciálně uzpůsobené k hlodání věcí. Hlodáky rostou celý
život a musí se obrušovat, což dělají hlodavci jednak třením zubů proti sobě, a jednak okusováním
různých tvrdých materiálů, např. větví. Hlodáky jsou zepředu pokryté tvrdou dvouvrstvou sklovinou,
která často obsahuje sloučeniny železa. Proto mívají hlodavci žluté nebo oranžové zuby. Navíc jim tohle
vyztužení umožní prokousat se třeba i betonem.

Potkaní zuby, viditelné je oranžové zabarvení spodních hlodáků.
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Jediná další skupina zvířat, která má také hlodáky, jsou zajícovci, nejbližší příbuzní hlodavců. K nim patří
králíci, zajíci a pišťuchy. Dříve se kvůli svým hlodavým zubům zařazovali přímo mezi hlodavce, ale
na rozdíl od hlodavců mají za předními hlodáky ještě jedny další. Hlodáky se liší i stavbou, u zajícovců
má sklovina jednu vrstvu, kryje celý řezák a sloučeniny železa nikdy neobsahuje. Spolu se zajícovci jsou
hlodavci nejblíže příbuzní primátům, což je jeden z důvodů, proč se někteří hlodavci tak dobře hodí ke
zkoumání v laboratořích. Máme s nimi společnou spoustu znaků, a tak zkoumání laboratorních
hlodavců pomáhá hodně zjistit i o lidech.

Zajíc polní hlodavcem není, má dva páry hlodavých
zubů, stejně jako králík nebo pišťucha

Tana severní, tak nějak mohl vypadat
společný předek hlodavců a lidí

Někteří hlodavci vzhled zajícovců úspěšně imitují, jako třeba na Madagaskaru žijící křeček
velký (vlevo) nebo mara stepní z Jižní Ameriky (vpravo)
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Tradičně se hlodavci rozdělovali do několika skupin na základě morfologie, tedy podle toho, jaký tvar
má u hlodavců dolní čelist a jak jsou postaveny žvýkací svaly. S tímto dělením trochu zamíchaly moderní
metody analýzy DNA, které mimo jiné prokázaly, že u některých skupin hlodavců došlo k opakovanému
konvergentnímu vývoji. To znamená, že uspořádání dolní čelisti a žvýkacích svalů se přeskupilo tak, že
připomínají zástupce jiných skupin než těch, se kterými je daná skupina příbuzná. Vzhledem k rychlému
vývoji hlodavců je ale i určování příbuzností pomocí DNA analýz věc složitá, někde se změny v genech
objevovaly tak překotně, že vlastně „smazaly“ stopy původu. Díky rozsáhlým analýzám genetických
znaků došlo u některých skupin k nečekanému přeskupování a změnám příslušnosti k rodům.
V současnosti se hlodavci nejčastěji rozdělují do 5 skupin: Sciuromorpha, Hystricomorpha,
Anomaluromorpha, Castorimorpha, Myomorpha.
Přípona „-morpha“ odkazuje na „tvarově podobný“ a je tím zpravidla myšlena morfologická podobnost
čelisti a žvýkacích svalů. Dalo by se tedy říci, že třeba Sciuromorpha jsou veverkotvaří. Nicméně
v češtině se tradičně používá pro Sciuromorpha název veverkočelistní, pro Hystricomorpha
dikobrazočelistní a pro Myomorpha myšovci. Pro zbylé dvě skupiny stabilní český název není, ale
v zájmu srozumitelnosti je budeme označovat jako šupinatkovci (Anomaluromorpha) a bobrovci
(Castorimorpha).
S českým názvoslovím hlodavců je obecně problém, protože jde o značně velkou skupinu podobně
vypadajících zvířat a nelze vždy všemu přiřadit jednoznačný český název. Například většina myšovců se
označuje jako myš nebo krysa, aniž by šlo vzájemně příbuzné skupiny. Krysou je tedy krysa obecná
stejně jako třeba krysa akáciová, ale krysa obecná (Rattus rattus) patří do rodu Rattus (stejně jako třeba
krysa ostrovní Rattus exulans nebo Rattus norvegicus, které se ale česky říká potkan), zatímco krysa
akáciová (Thallomys nigricauda) patří do rodu Thallomys. Abychom se do toho úplně nezamotali,
budeme pro vybrané skupiny používat české názvy odvozené z vědeckého názvosloví nebo z angličtiny.
Tyto názvy budou označeny uvozovkami, aby bylo jasné, že nejde o přesné vědecké značení.

VEVERKOČELISTNÍ (SCIUROMORPHA)
Zahrnuje veverky a plchy, kteří jsou veverkám podobní. Plši jsou dobře přizpůsobení životu na
stromech a keřích a většinou jsou aktivní v noci. Živí se ovocem, ořechy a dalšími plody, některé druhy
chytají i různý hmyz. Zvláštností je, že jim jako jediným hlodavcům chybí slepé střevo. U nás žijí čtyři
druhy plchů, z nichž je největší plch velký (Glis glis), se kterým se můžeme setkat i v pražských
zahradách. Na zimu si hrabe díry v zemi, ve kterých pak stočený do klubíčka spí v zimním spánku
(hibernuje). Nejhojnějším druhem u nás je plšík lískový
(Muscardinus avellanarius), který se před zimním
spánkem často vykrmuje právě na tučných lískových
ořeších, proto lískový. S plchem lesním (Dryomys
nitedula) se můžeme setkat zejména v Beskydech a u něj
zase 80 % stravy tvoří živočišná složka (hmyz a jeho larvy).
Nejvzácnější je plch zahradní (Eliomys quercinus), který
dává přednost skalnatým terénům a pohybuje se spíše na
zemi než na stromech. S plchy se můžeme setkat i v lidské
péči, často se chová např. plch africký (Graphiurus
murinus).
Plch velký (1)
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Veverky tvoří velkou skupinu (na 285 druhů), která je rozšířená po většině kontinentů a obývá
nejrůznější prostředí. Veverky nenajdeme pouze vysoko v polárních oblastech a v těch nejsušších
pouštích. Lidmi byly zavlečeny i do Austrálie.

Veverka obecná, známá "Zrzečka" našich lesů

Typickou veverkou, kterou zná každý, je u nás
žijící veverka obecná (Sciurus vulgaris),
zrzavá kamarádka z různých pohádek pro
děti. Zrzavé veverky se ale objevují spíše v
nížinách a listnatých lesech, na horách a v
jehličnatých lesech se objevují tmavěji
zbarvené šedohnědé až černé veverky.
Vždycky ale mají bílou náprsenku. Jako
většina veverek má silné zadní končetiny s
dlouhými prsty a opatřené drápy, které jí
umožňují dobře šplhat po stromech. K
udržování rovnováhy při šplhání a při skocích
používá dlouhý huňatý ocas.

Blízkými příbuznými našich veverek jsou poletuchy, které ale u nás nenajdeme. Nejbližší nám zástupce
toho druhu je poletuška slovanská (Pteromys volans), která se vyskytuje v severních zemích Eurasie.
Pro poletuchy je typická kožnatá blána, kterou mají nataženou mezi předními a zadními končetinami.
S pomocí této blány mohou plachtit mezi stromy.

Veverka Prévostova (Callosciurus prevostii), jedna z nejkrásněji vybarvených „pestrých“ veverek žijících
v deštných lesích jihovýchodní Asie
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I když máme veverky spojené především se životem
na stromech, velká část veverek žije pozemním
způsobem a staví si nory pod zemí. Mezi těmito
veverkami najdeme i hlodavce, o kterých bychom
ani neřekli, že patří mezi veverky. Z našich druhů je
to zejména sysel obecný (Spermophilus citellus).
Ke svému životu potřebuje stepi nebo pastviny,
protože se orientuje především zrakem, a tak mu
vyhovují snadno přehlédnutelné plochy nižší
vegetace – např. kolem letiště v Praze – Kbelích,
nebo se někdy dokonce ubytují na golfových
hřištích. Vyhrabávají si nory, u kterých pak hlídkují.
Když je něco vyplaší, varují se ostrým písknutím
a okamžitě zmizí v noře.

Sysel obecný, mimo jiné má rád golfová hřiště

Hvízdáním je proslulá také další krátkoocasá veverka – svišť. Typickým zástupcem svišťů je svišť horský
(Marmota marmota), nejblíže k nám žije ve slovenských Tatrách. V zoologických zahradách se často
setkáme s americkou „veverkou“ vydávající štěkavé zvuky, které se proto říká psoun prériový
(Cynomys ludovicianus).
Více „veverkovitě“ pak vypadají další pozemní veverky – čipmankové. Na území Ruska žijící druh
čipmanka, burunduk (Tamias sibiricus), se dříve choval jako domácí mazlíček, ale tento chov byl
omezen, protože se jedná o invazní druh. Americké čipmanky zná spousta dětí jako kreslené postavičky
jménem Chip a Dale ze seriálu Rychlá rota (Rescue Rangers).

Svišť horský

Svišť lesní

Psoun prériový

Veverka kapská je pozemně žijící veverka, která svůj
huňatý ocásek používá jako slunečník

~9~

~ 10 ~

~ 11 ~

DIKOBRAZOČELISTNÍ (HYSTRICOMORPHA)
Skupina se pravděpodobně vyvinula v jižní Americe,
odkud se postupně dostala i do dalších částí světa.
V současnosti je najdeme v obou Amerikách,
v Africe i Asii. Střední Evropa je výjimka, u nás volně
nežije žádný zástupce kromě nutrie říční
(Myocastor coypus). Ta zde ale není původní, byla
sem dovezena na chov kvůli kožešině a také kvůli
masu, které je považováno za dietní. Dokonce byla
v ČR vyšlechtěna některá plemena nutrií, která jsou
považována za genetické zdroje (např. nutrie
přeštická). Tyto genetické zdroje slouží jako jakási
Nutrie říční je hodně zaměňována nejen s ondatrou,
„záloha“ genů šlechtěných zvířat a rostlin pro
ale i s bobrem
hospodářské využití. Situaci komplikuje to, že nutrie
jsou Evropskou unií považovány za invazní druh a jejich chov tedy není běžně povolen. Nutrie při
dostatku potravy a mírných zimách nemají problém v naší přírodě přežít a potkáme je i ve městech.
Jsou považovány za škůdce, protože vyhánějí ze stanovišť místní druhy, hrabáním poškozují sypané
hráze a jsou také rezervoárem parazitů a chorob, které mohou přenášet i na člověka. Proto je ve
většině měst zakázáno volně žijící nutrie krmit.
Nutrie patří k větší skupině hlodavců obecně
nazývaných „korovití“. Většina těchto druhů nemá
v češtině svůj specifický rodový název, používá se
pouze „koro“. Zpravidla se rozdělují do skupin
„stromoví korové“, „jemnosrstí korové“ a „hrubosrstí
korové“ (což je i nutrie). Blízkými příbuznými korů jsou
hutie, z nichž se můžeme v některých zoo setkat
s druhem hutia-konga (Capromys pilorides). Svým
vzhledem připomíná nutrii, ale jedná se o druh
vyhledávající lesnaté biotopy a žijící i na stromech.
Někdy se jí proto říká také „stromová nutrie.“

Hutia-konga alias „stromová nutrie“

Z dalších skupin se rekrutují oblíbení domácí mazlíčci. Osmák degu (Octodon degu), kterému je
věnována chovatelská karta, patří k nejznámějším osmákům, ale není jediným druhem osmáka. Velice
zajímavé jsou druhy osmák pouštní (Tympanoctomys barrerae) a osmák slaništní (Pipanacoctomys
aureus). Tyto druhy totiž obývají oblasti tzv. slané pouště (pláň zpravidla vzniklá vyschnutím slaného
moře, kde na povrchu zůstává slaný povlak). Zde se živí slanomilnými rostlinami. Protože jejich strava
obsahuje velké množství soli, musí tomu být jejich ledviny přizpůsobené, jinak by jim sůl způsobovala
zdravotní problémy. Kromě toho mají tito osmáci v tlamě tvrdé svazky chlupů, které fungují jako druhý
pár řezáků. To jim umožňuje lépe zpracovat pouštní rostliny. A aby těch zvláštností nebylo málo, jsou
také považováni za tzv. tetraploidní druhy. Tedy, že nemají dvě sady chromozómů, jak je obvyklé, ale
hned sady čtyři.
K domácím mazlíkům se počítají i činčily, i když jejich chov byl původně zaměřen především na jejich
kožich. Kvůli husté srsti (nejhustší ze všech suchozemských savců) se s nimi obchodovalo již v 16.
století. Existují dva druhy činčil, činčila vlnatá (Chinchilla lanigera) a činčila krátkoocasá (Chinchilla
chinchilla). Domácí (domestikované) činčily jsou považovány za potomky činčily vlnaté nebo případně
za potomky kříženců obou činčil. V přírodě jsou oba druhy považovány za ohrožené.
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Činčilám se podobá několik druhů zvířat, které se v češtině označují jako „činčilák“. Činčilák není tedy
sameček od činčily, jak by se zdálo, ale samostatný druh. Ve skutečnosti si činčiláci nejsou činčilou
o moc víc příbuzní než třeba osmáci. Činčiláci žijí v horských oblastech a dodnes se toho o nich moc
neví. Skutečnými příbuznými činčil jsou viskače a pakarany. Mezi pakarany se počítá i největší hlodavec
všech dob – Josephoartigasia monesi. Ta žila v jižní Americe před 2 – 4 miliony let podobným způsobem
jako dnešní kapybary. Vzhledem k její velikosti se jednalo o něco jako hlodavčí obdobu hrocha. Jen
samotná lebka byla dlouhá přes půl metru, celá délka těla byla 2 – 3 metry a výška kohoutku 1,5 metru.
Josefoartigasie mohla dosahovat váhy až jedné tuny.

Rekonstrukce největšího hlodavce, jaký kdy žil

Kromě notoricky známého upískaného domácího
mazlíčka existují i další druhy morčat. Jde o zavalité,
spíše menší hlodavce. Za předka domácího morčete
někdy není považováno morče divoké (Cavia aperea),
ale morče horské (Cavia tschudii). Naznačují to
výsledky některých molekulárních analýz. Příbuzná
skupina morčat z rodu Galea (např. morče lasicovité,
Galea musteloides) se odlišuje žlutě zbarvenými zuby.
V oblasti Argentiny žije několik druhů malých morčat,
obecně nazývaných „morčátka“ (Microcavia).
K morčatům se někdy řadí i „skalní“ morče alias moko
skalní (Kerodon rupestris). Podle všeho je ale více
příbuzné kapybarám a marám, než přímo morčatům.
Kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris) je největší
v dnešní době žijící hlodavec. V dospělosti může vážit
až 80 kg, v kohoutku měří i 50 cm a na délku až 1,3 m.
Kapybary jsou býložravé a pasou se poblíž vodních
toků a ploch. Spoustu času tráví i ve vodě, mezi prsty
mají plovací blány a jsou výborní plavci, pod vodou
dokážou bez nadechnutí vydržet 8 – 10 minut.
Kapybary se k lidem chovají krotce, ale jejich chov
v soukromých rukách není obvyklý, potřebují dost
prostoru a zajistit přístup k vodní ploše. Navíc jsou
společenské a musí se jich chovat více pohromadě.
V jižní Americe proběhlo i několik pokusů chovat
kapybary na farmách, jako hospodářské zvíře.
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Morčátko jižní (Microcavia australis)
(foto I. Dostrašilová)

Kapybara se pase

Mary svým vzhledem připomínají něco mezi králíkem a malou srnkou, jejich drápky jsou tvarované jako
kopýtka. Stepní mary obývají argentinské polopouště a pastviny a tvoří menší skupinky trvalých párů.
V případě, že stádo zvětří nebezpečí, prchají do nor rychlostí až 30 km/h. Zajímavostí je, že se dělaly
pokusy vysadit mary do volné přírody v Evropě, nějakou dobu žily dokonce v ČR.

Mara slaništní (Dolichotis salinicola)

Mara stepní (Dolichotis patagonum)

Příbuznou linií morčat a spol. jsou agutiové (Dasyprocta), akučiové (Myoprocta) a paky (Cuniculus).
Většina těchto druhů na první pohled vypadá jako morče na delších nožičkách. Agutiové žijí
v zalesněných oblastech a mají pověst rychlých a agilních zvířat, která se nebojí ani plavat. Slovo aguti
pochází z indiánského jazyka (konkrétně ze skupiny jazyků tupí guaraní). Časem bylo přejato do dalších
jazyků (včetně češtiny) jako označení jinak špatně popsatelného zbarvení divokých hlodavců. Toto
zbarvení se vyznačuje tím, že jednotlivé chlupy mají na sobě tmavší a světlejší pásy. Agutiové jsou právě
tak zbarvení, srst mají oranžovohnědou místy až do černohněda, břicho bývá světlejší. Agutiům se
podobají akučiové, kterým se někdy v angličtině říká také „ocasatí aguti“. To proto, že mají krátký
ocásek. Akuči si rádi vybírají k životu místa podél říčních břehů. Stejně jako agutiové se živí i spadaným
ovocem. Třetí skupina, paky, vyhledává především oblasti deštných pralesů v blízkosti potoků a říček.
Paky jsou zpravidla tmavě zbarvené se světlejšími pruhy nebo tečkovanými pruhy na bocích.

Aguti zlatý (Dasyprocta leporina)

Aguti Azarův (Dasyprocta azarae)

Urzonovití, kam patří urzoni a kuandové, jsou američtí hlodavci žijící na stromech. Jsou pro ně typické
chlupy přeměněné na ostré bodliny, které mají u některých druhů dokonce zpětné háčky. Podobají se
tak dikobrazům, se kterými bývají zaměňováni. Když se totiž anglicky mluvící osadníci dostali do
Ameriky a objevili zde tato zvířata, nazvali je „porcupine“, tedy dikobrazi. Proto se občas ve špatných
překladech dočteme, že si Indiáni zdobili oblečení korálky z ostnů dikobraza. Ve skutečnosti ale
dikobrazi v Americe nežijí a korálky byly vyráběny z ostnů urzonů.
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Urzon kanadský (Erethizon dorsatum)

Kuandu obecný (Coendou prehensilis) má velmi zvláštní
čumák, takže se nedá splést s jiným hlodavcem

Mezi opravdu zvláštní hlodavce patří rypoši, kterým se v angličtině říká „krtčí krysy“. Žijí v podzemí,
kde vyhrabávají dlouhé chodby. Jsou to zavalitá, oválná zvířata, u kterých si na první pohled všimneme
strašidelných hlodáků vyčnívajících před rty. To mají proto, že zuby kopou hlínu, tak aby se jim
nedostávala do tlamy. Mají také malé oči a nepříliš velké ušní boltce. Jedinečným druhem je rypoš lysý
(Heterocephalus glaber), který žije ve velkých koloniích, kde mají královnu (jedinou samici, která se
rozmnožuje) a dělníky. Podobné uspořádání je obvyklé u mravenců nebo včel, ale ne u savců.

Rypoš lysý je skutečně strašidelný tvor

Rypoš obří (Fukomys mechowi) žije ve skupinách až
20 zvířat, rozmnožuje se ale jen dominantní pár

Příbuznými rypošů je krysa skalní (Petromus typicus), která žije ve skalnatých oblastech Namibie a jižní
Afriky, a řekomyši. Ty jsou rozšířené od subsaharské Afriky až na jih. Řekomyši patří k velkým
hlodavcům, mohou na délku měřit 35 – 60 cm a dosahují váhy kolem 7 kg (rekord byl zaznamenán 10
kg). Aktivní jsou převážně v noci a jsou býložravé. Jejich maso je považováno za chutné, a proto byly
v Africe pokusy o jejich faremní chov.
Další skupinou jsou dikobrazi a osináci. Jejich srst je podobně jako u urzonů přeměněna v tvrdé ostny.
Typicky je to vidět u velkých dikobrazů jako je dikobraz obecný (Hystrix cristata) nebo srstnatonosý
(Hystrix indica). Ti jsou po celém těle zdobení dlouhými, černobíle pruhovanými bodlinami. Menší
druhy dikobrazů (jako je třeba dikobraz filipínský, Hystrix pumila) tak výraznými ostny nedisponují,
vzhledem připomínají spíše své příbuzné osináky. U osináků ostny pokrývají zadní část těla. Oproti
rozšířené pověře dikobrazi neumí bodliny vystřelovat. Pokud se útočník nedá odstrašit naježením a
potřásáním bodlinami, prostě do něj nacouvají. Bodliny ho pobodají v obličeji a příště si útok rozmyslí.
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Osinák africký (Atherurus africanus)

Naježený dikobraz srstnatonosý (Hystrix indica)

K nejstarší linii dikobrazočelistných patří laoš a gundiové. Laoš (Laonastes aenigmamus) je někdy
v češtině nazývaný i laoská skalní krysa. Vyskytuje se v krasových oblastech středního Laosu, není příliš
běžný a objeven byl teprve relativně nedávno (v roce 2005). O to větší bylo překvapení zoologů, když
zjistili, že tahle „krysa“ je jedním z posledních zástupců skupiny Diatomyidae, která byla považována za
vyhynulou už 11 milionů let. Považuje se tedy za „lazarský druh“, tedy takový druh, který byl dlouhá
léta považován za vymřelý, a najednou se někde objeví živý (typickým příkladem takových druhů je
lalokoploutvá ryba latimerie podivná, nebo příbuzný prasat pekari Wagnerův).
Gundiové se vyskytují v pouštních a polopouštních
oblastech Afriky. V českých zoo bývá k vidění gundi
saharský (Ctenodactylus gundi). U tohoto druhu
byl v laboratořích poprvé objeven parazit
způsobující toxoplazmózu. Tento parazitický prvok
Toxoplasma gondii je velmi běžný po celém světě.
Definitivním hostitelem jsou kočky, jako
mezihostitel slouží teplokrevní obratlovci včetně
lidí. Zajímavostí je, že u divokých populací gundiů
se obvykle nevyskytuje, proto někteří vědci došli
k názoru, že gundi v laboratořích nebyli původním
hostitelem, ale nakazili je laboranti. Ti se zřejmě
kontaminovali hlazením domácích koček.

Odpočívající gundi

ŠUPINATKOVCI (ANOMALUROMORPHA)
Tato nevelká skupina zahrnuje jen 7 druhů šupinatek a 2 druhy noháčů, všechny žijící v Africe. Dříve
byli zástupci této linie zařazováni různě mezi ostatní skupiny hlodavců, a teprve analýzy DNA je vydělily
jako samostatnou větev. Je možné, že s dalšími výzkumy v budoucnu dojde znovu k přeřazení.
Šupinatky na první pohled připomínají veverky poletuchy, protože stejně jako ony mají mezi předními
a zadními končetinami nataženou kožnatou blánu. A stejně jako poletuchám jim umožňuje tato blána
plachtit. Od poletuch se liší tím, že u kořene ocasu mají dvě řady překrývajících se šupin, které jim
pomáhají lépe se udržet na hladké kůře stromů. Výjimkou je šupinatka plchovitá (Zenkerella insignis),
která blánu nemá, a tak vzhledem připomíná spíše veverku nebo plcha.
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Noháči vypadají jako obří tarbíci, protože mají silné
zadní končetiny a v případě ohrožení se pohybují
velkými skoky (délka skoku je i 2 metry). Dosahují
váhy 3 – 4 kg a délky těla 34 – 43 cm. Ocas je stejně
dlouhý nebo delší než tělo a silně ochlupený. Živí se
kořínky a cibulkami rostlin, někdy konzumují stonky
rostlin nebo jejich semena. Stravu si doplňují
hmyzem, třeba sarančaty. Přes den spí v norách,
které tvoří složité systémy chodeb dlouhých desítky
metrů a disponující několika vchody (v průměru
mají 9 vchodů). Aktivní jsou v noci, proto se s noháči
můžeme setkat v českých zoo v tzv. „nokturnech“,
tedy pavilonech, kde je umělým světlem
převrácený režim tak, aby zvířata byla aktivní
v návštěvní době.

Noháč východoafrický (Pedetes surdaster)

BOBROVCI (CASTORIMORPHA)
Kromě bobrů do této skupiny patří pytloušovití
a pytlonošovití hlodavci. Ti jsou u nás prakticky
neznámí, žijí totiž pouze v Americe. Společné mají
to, že mají lícní torby k přenášení potravy (proto
ten „pytel“ v českém názvu). Pytlonoši (např. rod
Geomys) jsou býložravci žijící pod zemí, vzhledem
připomínají trochu naše sysly. Pytlouši (např. rod
Heteromys) jsou pak drobní hlodavci podobní
myším, některé druhy mají prodloužení zadní nohy
a připomínají tarbíky. Bývají aktivní zejména v noci
a živí se zeleninou, semínky a některé druhy
i drobným hmyzem.

Pytlonoš nížinný (Geomys bursarius) (2)

Původním druhem v ČR je bobr evropský (Castor
fiber). Ten byl na spoustě míst vyhuben, a tak se do
Evropy dovezl bobr kanadský (Castor canadensis),
aby ho v přírodě nahradil. Bobři se lovili jak kvůli
kvalitní kožešině, tak kvůli obsahu pachových žláz
(tzv. castoreum), který se používal v medicíně. Mají
také chutné maso, které se ve středověku mohlo
jíst i v době půstu (na základě jednoduché úvahy –
bobr žije ve vodě, a tak je vlastně ryba a ryby se
o půstu jíst mohou). Nejvíce jsou bobři známí svým
vodním stavitelstvím. Bobří hráze mohou být
dlouhé i 600 metrů. Hráze bobři staví z kmenů
Bobr kanadský se krmí na břehu, krásně je vidět
stromů, které poráží s pomocí svých silných
zploštělý šupinatý ocas
hlodáků. Potřebují totiž kolem svých obydlí
dostatečně vysokou vodní hladinu, aby skryla vstupy do jejich nor. Ty si buď hloubí ve vhodných
březích, nebo si prostor pro noru sami postaví uprostřed vod. Tím vznikne „bobří hrad“ – kuželovitá
stavba, která může mít průměr i 2 metry a výšku přes půl metru. Nora je vždy umístěna tak, aby byla
bezpečně nad hladinou vody a zůstala suchá.

~ 17 ~

~ 18 ~

Myšovci (Myomorpha)
Obvykle se rozdělují na dvě skupiny, myšovité a tarbíkovité. Jediným tarbíkovitým hlodavcem, který
žije na našem území, je myšivka horská (Sicista betulina). Tento drobný všežravý hlodavec je
považován za tzv. reliktní druh doby ledové. Reliktní druh je takový, který byl dříve rozšířený po celém
území, a když došlo ke změně podmínek, z většiny území se ztratil a zůstal izolovaně v některých
oblastech. To je případ myšivky, která po ustoupení ledovců zpátky na sever zůstala na našem území
pouze v některých horách.
Nejznámějším tarbíkovitým hlodavcem je tarbík egyptský (Jaculus jaculus), který se někdy chová i jako
terarijní zvíře. Má dlouhé zadní nohy, na kterých se pohybuje skoky podobně jako klokan, k udržování
rovnováhy mu pomáhá dlouhý ocásek se štětičkou chlupů na konci. K tarbíkům patří také nejmenší
hlodavec tarbíček pákistánský (Salpingotulus michaelis), který váží do 4 g a je dlouhý 12 cm (z toho ale
2/3 je ocásek).

Tarbík egyptský (4)

Myšivka horská (3)

Myšovití hlodavci zahrnují přes 700 druhů, a tak jsou považováni nejen za největší skupinu hlodavců,
ale dokonce i za největší skupinu savců obecně. Patří k nim notoričtí známí hlodavci jako myši, krysy,
potkani, křečci, hraboši nebo pískomilové. Skupina ale zahrnuje i další hlodavce, leckdy s trochu
tajemnými názvy – jako jsou třeba ostnoplši (např. rod Platacanthomys). O těch se dlouho nevědělo,
jestli jde o myšovité hlodavce, anebo patří k plchům (čili k „veverkám“). Nakonec se zjistilo, že jde o
jednu z nejstarších skupin myšovitých, která se od zbytku oddělila jako první. Vzhledem opravdu
připomínají myš, která se rozhodla stát plchem. Ostnoplši se jim říká proto, že na hřbetě mají v srsti
rozmístěné tuhé bodliny.
Hlodouni (rody Rhizomys, Cannomys, Tachyoryctes) spolu s cokory (rody Eospalax a Myospalax) a
slepci (Spalax) tvoří skupinu slepcovitých hlodavců. Je pro ně typická zavalitá, válcovitá stavba těla, a
malé, zakrnělé oči, které mohou i chybět. Je to důsledek přizpůsobení se životu v podzemí, kde se živí
kořínky, bulvami a hlízami.
Samostatnou skupinou myšovitých hlodavců jsou křečíci „myší“ rodu Calomyscus. Tito křečíci nemají
lícní torby a běžně chovaným křečíkům rodu Phodopus (viz dále) ani nejsou moc podobní. Na rozdíl od
nich mají dlouhé ocásky s osrstěnou špičkou. Živí se semeny a různými plody. Lze je chovat i v lidské
péči, ale mají velkou potřebu pohybu a tomu musí odpovídat i velikost terária. Častým chovancem je
křečík turkmenský (Calomyscus mystax).
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Křečík turkmenský (Calomyscus mystax)
(foto I. Dostrašilová)

Hlodoun menší (Cannomys badius)
(foto I. Dostrašilová)

Další linii myšovitých hlodavců tvoří
madagaskarští křečci, skalní myšky, stromové
myši a křečkokrysy. Navzdory těmto českým
názvům to nejsou ani křečci, ani krysy a nepatří
ani mezi skupinu pravých myší.
Zvláštností křečkokrys jsou lícní torby, které
jim umožnují přenášet potravu podobně jako
křečkům.
Křečkokrysy
žijí
pozemním
způsobem života, kdy jsou aktivní převážně
v noci a přes den spí dutinách skal nebo
stromů. Některé druhy křečkokrys jsou
poměrně velké, dosahují délky bez ocasu
45 cm a váhy až 2,5 kg.

Spící „křečkokrysa“ – krysa velká (Cricetomys emini)

Stromové myši zahrnují 25 druhů obývajících subsaharskou Afriku. Žijí na zemi nebo na stromech, a
velmi dobře šplhají. Mají relativně velké oči, protože většinou žijí nočním způsobem života. Nemají rády
vlhká nebo zalesněná místa, spíše se pohybují po savanách, šplhají po travinách atp. Různé druhy se
živí různě, některé stromové myši jsou býložravé, jiné spíše hmyzožravé. U myši ořechové (Dendromus
mystacalis) tvoří tři čtvrtiny potravy rostlinné materiály (semínka travin, listí) a čtvrtinu různí členovci.
Skalní myšky patří k drobným hlodavcům, např. myška skalní (Petromyscus collinus) váží do 20 g.
Obývají suché skalnaté oblasti jihozápadní Afriky. Zvláštností u nich je, že mláďata se rodí s poměrně
silnými žvýkacími svaly, kterými se přichytí samici na cecíky, a tak zůstávají, dokud nejsou dost velká,
aby je přestala kojit.
Jako madagaskarští křečci se označuje
27 druhů hlodavců, kteří jsou endemitní pouze
pro Madagaskar. Endemitní znamená, že se
vyvinuli a žijí pouze na jediném místě, v tomto
případě na ostrově Madagaskaru. Kdysi
v dávné minulosti se na ostrov dostala
(pravděpodobně z Afriky) jen jediná skupina
hlodavců. Většinou ani nevypadají jako křečci,
svým vzhledem připomínají krysy, myši,
pískomily nebo třeba králíky. Je to proto, že na
ostrově neměli konkurenci, a tak se vzhledem
Křeček velký (Hypogeomys antimena) alias votsotsa
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přizpůsobili různému prostředí. Říká se tomu konvergence – v podobném prostředí se vyvíjejí podobně
vypadající zvířata, i když jsou původem z jiných skupin. Typicky třeba ryby, kytovci a ploutvonožci mají
podobný tvar těla, protože potřebují dobře plavat ve vodě a k plavání se nejlépe hodí rybovitý tvar.
Druhou velkou linií myšovitých hlodavů jsou praví
křečci a jejich příbuzní hraboši, ale také velká
skupina tzv. amerických křečků. Někdy se označují
jako „krysy a myši Nového světa“, protože
v americké přírodě plní podobné role jako tzv.
pravé myši v oblastech Eurasie a Afriky. Je jich přes
350 druhů a mají nejrůznější vzhled, kterým
připomínají běžné myši, krysy, pískomily atd.
Najdeme mezi nimi druhy převážně býložravé, jako
jsou křečci bavlníkoví (rod Sigmodon) ale i
polovodní druhy živící se rybami (např. rod
Neusticomys) nebo dokonce kraby (třeba rod
Křeček bavlníkový
Ichthyomys). Velice agilní jsou tzv. „jelení myši“
(např. rod Petromyscus), které se dokážou rychlým skokem vyhnout i útočícímu chřestýši. Většina
těchto druhů ale není v Evropě příliš známa, protože se s nimi v naší přírodě nesetkáváme.
Pro nás jsou mnohem známější hrabošovití
hlodavci. Přinejmenším o hrabošovi slyšel každý,
protože ten se tu a tam skloňuje ve zprávách jako
údajný největší škůdce zemědělství. Podobně jako
křeček se stal negativním symbolem hromadění
majetku. Největším hrabošovitým hlodavcem, který
žije u nás, je ondatra pižmová (Ondatra zibethicus).
Tento druh původem ze Severní Ameriky k nám byl
dovezen začátkem 20. století hrabětem ColloredoMansfeldem, vypuštěn na jeho panství a úspěšně se
zabydlel v celé ČR. Ondatra bývá zaměňována
s nutrií, které se podobá nejen vzhledem, ale i tím,
Ondatra pižmová (5)
že žije vodním způsobem života. Ondatra ale
dorůstá menší velikosti (do 1,5 kg), nemá tak výrazně viditelné oranžové hlodáky a její ocas je delší než
tělo a po stranách zploštělý. Dříve byla obviňována z toho, že rybářům škodí lovem ryb, ale i když se tu
a tam na nějaké drobné rybce přikrmí, je to vcelku bezvýznamné.
Z hrabošovitých je nejběžnější hraboš polní (Microtus
arvalis), který žije na loukách, polích i stepích. Jde o
menšího hlodavce (délka těla 8 – 12 cm) spíše
mohutnější stavby těla, s poměrně velkou hlavou a
malými ušními boltci. Má krátký ocásek. Žije ve větších
koloniích, ve kterých vytváří komplexní systémy
podzemních nor. Hraboši jsou býložravci, kteří se živí
zejména zelenými částmi rostlin. V některých obdobích
se přemnožují a pak působí hospodářské škody na
polích i zahrádkách. U hrabošů se často říká, že
k přemnožení dochází ve čtyřletých cyklech.
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Hraboš polní (6)

Hrabošem je i u nás nežijící lumík norský (Lemmus
lemmus), drobný žlutočerný hlodavec, který je
„proslulý“ tím, že údajně páchá sebevraždy. Tito
lumíci žijí ve skandinávských horách, a pokud mají
několik let za sebou příznivé podmínky, dojde
k velkému nárůstu jejich počtu. Přemnožení lumíci
spotřebují potravní zdroje v okolí a v obrovských
stádech se vydávají hledat další potravu. Nedělá jim
problémy překonat ani říční toky. Bohužel když
dorazí na mořský břeh, snaha najít krmení je žene
do vody a přeplavat moře. Na to jim ale nestačí síly,
a tak se jich spousta utopí. Samozřejmě to není
úmyslné spáchání sebevraždy, lumíci prostě jen
nedokážou pochopit, že moře je větší než řeka.

Lumík norský (7)

Nejbližšími příbuznými hrabošů jsou tzv. praví křečci. Pro křečky jsou charakteristické lícní torby. Ty
tvoří protáhlé kapsy z kůže a svaloviny, které křečkům sahají až do pánevní oblasti. Kromě toho mají
křečci vesměs zavalitý tvar těla a krátký ocásek. K pravým křečkům patří většina doma chovaných
křečků a křečíků včetně „chlupatonohých“ křečků rodu Phodopus.
Naopak u nás domácí divoký druh – křeček polní
(Cricetus cricetus) – se doma běžně chovat nesmí.
Je totiž chráněný a na případný chov je nutné mít
speciální povolení. Křeček polní je větší křeček, na
délku může měřit i 34 cm a dosahuje váhy přes 0,5
kg. Je typický svým pestrým zbarvením, hlava bývá
shora rezavá, po stranách, za ušima a kolem
čenichu s bílými nebo žlutými skvrnami, na hřbetě
je žlutohnědý až rezavý pruh, na břiše
tmavohnědý až černý. Křeček má zavalité tělo,
krátké končetiny a kraťoučký ocásek. Nechybí mu
dobře vyvinuté lícní torby, ve kterých přenáší
Náš divoký křeček polní (8)
potravu – shromažďuje si zásoby na zimu („křečkuje“). Živí se různým zrním, semeny, zelenými částmi
rostlin, stravu si zpestřuje i hmyzem. Staví si podzemní bydlení sestávající se z chodeb a komor na spaní,
zásoby a odkládaní trusu. V zimě spí zimním spánkem, ze kterého se cca 1x týdně probouzí
a konzumuje nasbírané zásoby.
Zajímavý hlodavec je chlupáč dlouhosrstý
(Lophiomys imhausi), jediný známý jedovatý
hlodavec. Svůj jed získává z kůry místního afrického
stromu a s pomocí slin si ho roztírá po svém kožichu.
Predátor, který chlupáče zkusí ulovit, rychle hyne na
otravu – jed ochromuje srdeční činnost. Chlupáč
nepatří k linii křečkovitých hlodavců, nejblíže je
příbuzný s pískomily a bodlinatkami.

Jedovatý chlupáč (9)
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Pískomilové jsou specialisté na život v pouštních oblastech, najdeme je v afrických i asijských pouštích.
Před horkem se chrání tím, že si vyhrabávají nory pod povrchem země, často jsou také aktivní až za
soumraku, kdy už není takové teplo. Jako většina pouštních zvířat produkují velmi málo moči, proto
skoro nejsou cítit a patří tak k oblíbeným domácím mazlíkům. Nejčastěji se chová pískomil mongolský
(Meriones unguiculatus), původem z poušti Gobi. Jde o hbité hlodavce s myšovitým tvarem těla, které
má na délku cca 15 cm; dalších 12 cm připadá na
ocásek, který je osrstěný a zakončený tmavší
štětičkou
chlupů.
Přírodní
zbarvení
je
hnědobéžové, na břiše světlejší, tedy „aguti“.
Chovem v lidské péči byly vyšlechtěny různé
barevné varianty, můžeme se setkat s pískomily
černými, strakatými, albíny, šedými s červenýma
očima (lilac) a dalšími. V přírodě pískomilové žijí ve
skupinách až o 20 členech a budují si rozsáhlé
podzemní labyrinty. Pro chov v domácnostech je
ideální větší terárium a vysoká vrstva podestýlky,
aby měli dostatek možností hrabat. Podobně jako
činčily nebo osmáci mají rádi písečné koupele, Pískomil mongolský – vlevo divoké zbarvení, ve středu
černobílý – strakatý, vpravo barva "lilac"
které jim pomáhají pečovat o srst.
Z dalších pískomilů je oblíbený pískomil křečkovitý (Pachyuromys duprasi), kvůli krátkému a
zavalitému ocasu někdy nazývaný kyjochvost. Ocas je holý a slouží jako zásobárna tuku na horší časy.
Naopak pískomil veverkoocasý (Sekeetamys calurus) má dlouhý ocas obrostlý delšími chlupy, takže
připomíná ocásek veverky.

Pískomil veverkoocasý (10)

Kyjochvosti (foto I. Dostrašilová)

Jinými oblíbenými terarijními chovanci jsou bodlinatky (rod Acomys). Své jméno získaly podle chlupů
na hřbetě, které tvoří tuhé štětiny, bodliny. Bodlinatky obývají suché oblasti pouští a polopouští. U
některých druhů byla prokázána tzv. autotomie, tedy schopnost v případě napadení predátorem
odvrhnout část těla a tím ho zabavit natolik, aby zvíře mohlo utéct do bezpečí. Nejčastěji se odhazuje
konec ocásku, jev běžný např. u osmáků. Zvláštností některých bodlinatek je to, že takto dokážou
odtrhnout i kus kůže na těle. Na místě odtržení bodlinatkám časem naroste nová kůže kompletně i
s chlupy, což také není úplně obvyklé. Bodlinatky žijí ve skupinách, proto pro jejich chov domácnosti
potřebujeme prostorné terárium nebo dobře zakryté akvárium. Klece vhodné nejsou, bodlinatky se
snadno protáhnou mezi mřížemi. Terárium je vhodné vybavit kameny a různými úkryty z kůry,
nepotřebují vysokou vrstvu podestýlky. Na dno lze použít i písek pro činčily. Ocení větve jako
prolézačku. Na krmení nejsou náročné, ale více jim svědčí chudší strava, neměly by dostávat tučná
semena a ani ovoce. V lidské péči mohou trpět obezitou nebo se dokonce u nich může objevit cukrovka.
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Základem krmení je směs drobnějších semen jako je proso, lesknice, mohár atd. Je jim potřeba
doplňovat živočišné bílkoviny např. cvrčky a jiným hmyzem.

Bodlinatka turecká (Acomys cilicicus)

Bodlinatka zlatá (Acomys russatus)

Poslední velkou skupinou myšovitých jsou tzv. pravé myši. Jde o myšovité a krysovité hlodavce, kteří
převážně žijí na území Eurasie a Afriky. S více než 500 druhy tvoří tato skupina jednu z největších
savčích skupin, větší jsou pouze křečkovití hlodavci (přes 600 druhů včetně amerických křečků) a
letouni (na 1 400 druhů netopýrů a kaloňů). Mezi pravé myši patří většina našich „myší a krys“.
Největší z pravých myší a zároveň jedna
z nejkrásnějších je velemyš obláčková (Phloeomys
pallidus), kterou chovají některé zoologické
zahrady. Většina srsti je stříbřitošedobílá, ale kolem
čumáku, očí a uší má černé skvrny, které doplňuje
tmavá srst na krku a bocích, tvořící jakýsi límec.
Vzdáleně svým vybarvením připomíná medvěda
pandu. Podobně jako většina velemyší je endemitní
pro oblast Filipín. Vyskytuje se pouze na filipínském
ostrově Luzon. Tělo má dlouhé kolem 50 cm a ocasu
dalších 20 – 35 cm. Může vážit až 2,5 kg. Velemyši
jsou samostatná linie pravých myší, která se
vyvinula z jejich prvních zástupců.
Další linie pravých myší by se dala snad označit jako
„krysí“, protože do ní patří „klasické“ krysy a
potkani (rod Rattus). Dále k ní patří „bělobřiché“
krysy jihovýchodní Asie (např. rod Niniventer),
„pralesní“ krysy obývající deštné pralesy
jihovýchodní Asie (rod Maxomys) a také rod
„mikromyšek“ (Micromys). V naší přírodě najdeme
ze zástupců této linie například myšku drobnou
(Micromys minutus). Tato myška žije v oblastech
poblíž vodních ploch, vyhledává tedy mokřiny,
podmáčené louky apod. Je aktivní spíše ve dne, a tak
ji můžeme někdy zahlédnout šplhat po travinách
nebo po rákosí. Měří jen 5 – 7 cm a ocásek má skoro
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Velemyš obláčková je noční živočich a přes den
zpravidla spí

Myška drobná
(foto O. Kloud)

stejně tak dlouhý. Čenich je zakončený tupě a je žlutě zabarvený, hřbet má myška žlutohnědý, na břiše
přechází v bílou barvu. Myšku drobnou je možné chovat v teráriu nebo dobře zabezpečené voliéře
(myšky jsou opravdu drobné). Ubikace by měla mít na výšku aspoň 80 cm, aby měly myšky prostor
šplhat. K tomu potřebují také do ubikace umístit svisle postavené větve, stvoly rákosu apod.
Krysa obecná (Rattus rattus) byla dříve hojným
obyvatelem našeho území, ale v současnosti se
vyskytuje jen v některých oblastech. Je
zaměňována s potkanem, oproti němu je ale
drobněji stavěná a má v poměru větší uši a oči.
Její zbarvení bývá spíše do černa, zatímco
potkani jsou více do hněda a ocas mají kratší
než tělo. Krysa vyhledává sušší polohy, zatímco
potkani mají rádi vlhká místa. Krysa obecná má
dlouhou a špičatou hlavu, tělo dlouhé 16 – 23
cm a délka ocasu 18 – 25 cm. Ocas je dlouhý,
štíhlý a chápavý, krysa je původně stromové
zvíře a ocas jim pomáhal se přidržovat ve
větvích.

Krysa obecná chovaná v lidské péči
(foto I. Dostrašilová)

Druhá linie pravých myší zahrnuje exotické druhy Austrálie a Indonésie, které jsou pro nás málo známé.
Najdeme zde „pseudomyšky“, svým vzhledem a chováním připomínající naše myši natolik, že je vědci
pojmenovali Pseudomys, tedy „falešné“ myši. Příbuzné „melomyši“ zahrnují 23 druhů obývajících
vlhké oblasti severní Austrálie, Nové Guineje nebo Indonésie. Druh Melomys rubicola drží smutné
prvenství jakožto druh prokazatelně vyhynulý v současné době v důsledku klimatických změn. Tento
druh obýval ostrovy Velkého bariérového útesu.
Zajímavé jsou „rejsčí“ krysy (např. rod Chrotomys), jedna z mála skupin myší, která je převážně
masožravá a živí se hmyzem podobně jako hmyzožravci rejsci. Jsou endemitní pouze pro oblast Filipín,
stejně jako skupina „filipínských lesomyší“ (rod Apomys).

Pseudomys hermannsburgensis (11)

„Rejsčí krysa“ Chrotomys whiteheadi (12)
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Poslední skupinu pravých myší lze rozdělit na dvě
linie. Ta jedna vede k těm „opravdu pravým“ myším
jako jsou naše domácí myši, jeden z nejběžnějších
synantropních druhů. Synantropní znamená, že žijí
blízko lidských obydlí a přítomnost lidí je výrazně
neruší. Naopak využívají toho, že jim lidská obydlí
poskytují do určité míry ochranu a také často
dostatek potravy. Do této linie myší patří i další
obyvatelky ČR a to myšice. U nás žijí 4 druhy, z nichž
je nejznámější asi myšice lesní. Myšice se od myší
liší většími ušními boltci, většíma očima a také mají
delší zadní končetiny.

Myšice lesní (Apodemus flavicollis)

Myš domácí (Mus musculus) je drobnější hlodavec
s délkou těla do 10 cm a s ocáskem o něco kratším.
Divoké myši mají hřbet zbarvený tmavošedě,
hnědošedě nebo do žluta, barva přechází bez
výraznější přechodové linie do šedé nebo žlutošedé
na břiše. Myši se rády přiživí na lidských zásobách, a
proto jsou považovány za škůdce. Z myši domácí
byla vyšlechtěna myš laboratorní, pro práci
v laboratořích a také jako domácí společník. Myš
domácí není ale jediným druhem rodu Mus, tohle
rodové jméno nosí víc jak třicet druhů myší, které
obývají různé oblasti Eurasie a Afriky.

Myš Mattheyova (Mus mattheyi)

Příbuznými myší a myšic jsou také „mastomyši“,
mezi které patří několik druhů obecně nazývaných
„mnohobradavkové“, protože jejich zástupci
mohou mít 8 – 12 párů cecíků. Jejich běžně
chovaným zástupcem je krysa malá (Mastomys
coucha), kterou používá spousta teraristů jako
krmnou základnu pro terarijní zvířata. Jako
domácího mazlíka chová „mastomyš“ jen někdo,
existují linie, které jsou k lidem přítulné, ale obecně
jsou krysy malé považovány za kousavá zvířata.
Dalšími zástupci této skupiny jsou „měkkosrsté“
krysy rodu Praomys obývající subsaharskou Afriku.

Šlechtěná „mastomyš“ krysa malá

Druhá linie pravých myší zahrnuje různé skupiny afrických myší (někdy označovaných i jako krysy),
z nichž některé se chovají běžně v lidské péči a patří k populárním druhům. Krysy „vleiové“ (rod
Otomys) obývají vlhké oblasti subsaharské Afriky. Slovo „vlei“ (čte se to „flej“) pochází z afrikánštiny a
označuje mělká jezírka, která existují jen sezóně. Záleží na tom, zda v oblasti zrovna prší nebo je sucho.
Ve srovnání s myší nebo krysou jsou stavěny kompaktněji, s krátkým čumákem a nohami. V závislosti
na druhu mají na délku 12 – 22 cm a jejich ocásky dosahují třetiny nebo dvou třetin délky těla.
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V lidské péči se můžeme setkat s chovem krysy
akáciové (Thallomys nigricaudata), jedním ze
zástupců rodu Thallomys. Jedná se o stromová
zvířata. Široké tlapky a silné drápky z nich dělají
velmi obratné šplhavce. Mají velké oči a jsou aktivní
spíše v noci. Jsou šedavě zbarvené, s tmavšími
pruhy vedoucími přes oči. Břicho je světlejší.
V lidské péči se někdy objevují jedinci s bílými boky
a pouze šedým pruhem na zádech (podobně jako je
japonská kresba u potkana). Pro chov potřebují
ubikaci na výšku a vybavenou tak, aby mohly šplhat.
Staví si hnízda mezi větvemi, ve škvírách nebo
dutinách kmenů atp.

Krysa akáciová je vzhledem velmi pěkná
(foto O. Kloud)

Dalšími zástupci skupiny jsou myši pruhované (rod Rhadbomys) a myši páskované (Lemniscomys). Pro
pruhované myši jsou typické čtyři černé pruhy, které probíhají podél páteře od hlavy až k ocasu a
zřetelně vystupují na světle hnědé srsti. Páskované myši mívají tmavé pásky podél celého těla a mají je
oddělené výrazně světlejším předělem.
V lidské péči se z páskovaných myší někdy chová myš
zebrovaná (Lemniscomys barbarus). Tyto myši jsou
plaché a lekavé, hodí se tedy spíše na pozorování.
Jsou sociální a chovají se ve skupině, proto potřebují
dostatečně velké terárium, které je vybavené jak pro
pohyb po zemi, tak pro šplhání. Nelze ale chovat
v jedné ubikaci více samců, ti se zabíjejí. Dokonce
může samec zabít i svoje dospívající potomky. Někdy
je můžeme vidět, jak spí na větvích. Aktivní jsou ve
fázích, kdy se střídají fáze aktivity a fáze spánku.
Mezi další vhodné adepty pro chov v lidské péči patří
myš nilská (Arvicanthis niloticus), jeden ze zástupců
rodu Arvicanthis. Tyto myši dosahují 12 – 15 cm délky
těla a ocas mají jen o málo kratší. Na rozdíl od svých
pruhovaných a páskovaných příbuzných nemají
žádný výrazný vzor. Jsou plaché, ale ochočitelné.
Vhodné je pro ně větší terárium, které jim poskytne
dost prostoru pro běhání. Terárium je vhodné
vybavit skalkami s úkryty a také v něm vhodně
rozmístit větve pro lezení. Na stravu nejsou myši
nilské náročné, krmí se podobně jako hraboši –
potřebují dostatek zeleného krmení spíše než
směsku zrní. Není nutné jim doplňovat živočišnou
bílkovinu.
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Mládě myši zebrované

Myš nilská je poměrně nenápadná a někdy se o ní
říká, že je to „malý potkan“

Podrobnější informace k některým vybraným druhům hlodavců. V textu se používá pojem pohlavní
dospělost, to je nejnižší možný věk, ve kterém může daný druh zplodit potomky. V tomto věku ale není
ani zdaleka vhodné dané hlodavce pářit, jsou ještě příliš nedospělí, tělesná dospělost (tedy věk, kdy už
zvíře je plně fyzicky vyvinuté) bývá zpravidla o několik měsíců později. Chovatelé často pracují s tzv.
chovatelskou dospělostí – to je věková hranice, kdy je zvíře dostatečně vyspělé, aby mohlo bez
problémů odchovat vrh (u samice) nebo nakrýt (u samců), ale nemusí být nutně dospělé.

KŘEČÍK ČÍNSKÝ (CRICETULUS GRISEUS)
Velikost a váha:
8 – 13 cm, ocásek 2 – 3 cm
30 – 45 g
Délka života:
2 – 3 roky
Pohlavní dospělost:
5 týdnů
Délka březosti:
18 – 21 dní
Počet mláďat:
2 – 12 mláďat
Původ:
Méně i více zalesněné oblasti
severní Číny.

Křečík čínský (foto: H. Havránková)

Popis:
Oproti jiným běžně chovaným křečíkům je tento křečík podobný spíše myšce – má spíše podlouhlé tělo
s protáhlou hlavou a navíc má 2 – 3 cm dlouhý ocásek. Hřbetní strana je zbarvená šedočerně s tmavším
„úhořím“ pruhem, břicho má bílé. Existuje u nich ale i vyšlechtěné strakaté zbarvení.
Chov:
Jedná se o striktní samotáře, i v době říje je
obtížné spojit samce a samici. Oproti jiným
křečkům jsou obratní lezci a šplhavci.
Potřebují uzavřené bydlení dostatečně
velké, aby jim poskytovalo dostatek
prostoru. Přes den nebývají aktivní. Staví si
propracované nory, kde mají prostory na
spaní i zásobárny. Proto potřebují také vyšší
vrstvu
podestýlky,
ve které
mohou
„budovat“. Krmení mohou dostávat
podobné jako jiní křečíci. V přírodě tvoří
živočišná složka v některém období až
polovinu přijímané potravy, ale v lidské péči
by se jí neměli překrmovat. Může to vést
Křečík čínský bílý s černýma očima“ (foto: H. Havránková)
k problémům s ledvinami. Mohou také
dostávat čerstvou zeleninu. Nejsou tak zdomácnělí jako jiní křečíci, bývají více plaší a je nutné je od
malička socializovat s člověkem. Když se daří, jsou to velmi přítulní mazlíci.
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KŘEČEK ZLATÝ (MESOCRICETUS AURATUS)
Velikost a váha:
14 – 17 cm
100 – 280 g
Délka života:
2 – 2,5 roku
Pohlavní dospělost:
28 dní
Délka březosti:
15 – 17 dní
Počet mláďat:
4 – 15, průměrně 8 – 9
Původ:
Suché stepi a pouště Sýrie a
Turecka.
Křeček zlatý – divoké zbarvení

Popis:
Menší hlodavec, s jen velmi kraťoučkým ocáskem. Má lícní torby, které si dokáže naplnit až polovinou
vlastní váhy. Původní barva srsti byla žlutohnědá (zlatá), spodek těla bílý. V zajetí byly vyšlechtěny
různé varianty srsti (dlouhá, rex, saténová atd.), různé barvy (skořicová, černá, modrá, čokoládová…) a
také různé kresby (např. dominantně tečkovaná, páskovaná atp.)
Chov:
Jsou aktivní hlavně v noci, den tráví
spánkem. Chovají se teritoriálně, samci a
samice se setkávají pouze v době páření.
Snese se jen matka s nedospělými mláďaty,
jinak se mohou zraňovat nebo i zabít. Ve
volné přírodě se křečci vydávají za potravou
daleko, ujdou i 5 – 8 km. Staví si
několikametrové nory. V norách mají
komůrky sloužící jako ložnice, spižírna nebo
záchod. Jsou to všežravci, základem jejich
stravy jsou semínka a obilniny. Vyvážená
strava nesmí být moc tučná, křečci snadno
Dlouhosrstý křeček
tloustnou. Jako doplněk živočišných bílkovin
se jim dávají mouční červi a jiný hmyz. Vhodným bydlením je pro ně nízká klec, terárium nebo plastový
box s dostatečnou plochou. Naprosto nezbytné minimum pro křečka je 60 x 40 cm, jinak u něj hrozí
poruchy chování. Čím větší plocha, tím lépe. Nezbytná je vyšší vrstva podestýlky (min. 15 cm), rádi
norují. Podestýlka musí být bezprašná (kvalitní hobliny, konopné pazdeří apod.). Mezi vhodné vybavení
patří různé dřevěné domečky, prolézačky, travní hnízda nebo kokosové skořápky. Otvory pro prolézání
musí mít průměr aspoň 7 cm, jinak hrozí, že se křeček s plnými torbami odře. Lze u nich použít i běhací
kolečko, o průměru nejméně 28 cm a nesmí být mřížové, na těch si křečci dokážou velmi ublížit.
Zajímavosti:
Prakticky všichni křečci v domácích chovech původně pochází z jediné samičky s devíti potomky, kteří
byli odchyceni v roce 1930 v Aleppu. Teprve po delší době byli nalezeni další divocí jedinci. Nejprve se
křečci používali jako laboratorní zvířata, od 40. let 20. století se stali i domácími mazlíky. Dříve se
označovali jako křečci syrští a někdy také jako křeček medvědí (zejména dlouhosrstá varianta).
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KŘEČÍK DŽUNGARSKÝ (PHODOPUS SUNGORUS)
Velikost a váha:
7 – 10 cm
35 – 50 g
Délka života:
2 – 3 roky
Pohlavní dospělost:
5 – 6 týdnů
Délka březosti:
18 – 22 dnů
Počet mláďat:
2 – 10
Původ:
Stepi náhorních planin Střední
Asie, Zabajkalí a Kazachstánu.

Křečík džungarský – přírodní zbarvení

Popis:
Drobnější křečkovitý hlodavec. Základní zbarvení je tmavě šedé s černým „úhořím“ pruhem na zádech,
spodek těla je světle šedý až bílý. Ve volné přírodě křečík mění na zimu srst na bílou se světle šedým
pruhem na hřbetě. Díky dlouhému chovu se podařilo vyšlechtit i další zbarvení křečíka – perlové
(vlastně odpovídá „zimnímu“ vzhledu) nebo safírové (modré).
Chov:
Jsou teritoriální a chováme je výhradně
jednotlivě. Mimo dobu páření se může samec se
samičkou napadat. Krmení je podobné krmení
křečka zlatého, jen se doporučuje do krmné
směsi zařazovat více drobnějších semen, a také
by neměli dostávat příliš sladkého ovoce – může
u nich vyvolat cukrovku. Směska se aspoň z 1/5
(až 1/2) doplňuje bylinkami, květy a čerstvou
zeleninou. V omezené míře lze křečíky
přikrmovat i hmyzem (např. moučnými červy).
Jako bydlení lze podobně jako u křečka zlatého
použít klec, plastový box nebo terárium.
Perlové zbarvení křečíka
Minimální plocha ubikace musí být nejméně 50
x 30 cm, ale i tak mohou křečíkovi hrozit poruchy chování z nedostatku místa. Doporučují se tedy spíše
ubikace větší, od 100 x 50 cm. Křečíci moc nešplhají, za to hodně běhají. Vyhovuje jim hlubší vrstva
podestýlky (15 – 20 cm). Ubikaci je vhodné doplnit úkryty (domečky atp. – viz křeček zlatý). Kolečko by
mělo mít průměr 25 cm. Křečíci se nikdy nekoupají, za to se rádi čistí v písku (pro činčily). Patří ke
snadno ochočitelným křečíkům.
Zajímavosti:
Křeček džungarský bývá zaměňován s jiným druhem - křečíkem Campbellovým (Phodopus campbelli).
Na rozdíl od džungarského křečíka mají „Campbelláci“ menší uši, huňatější srst, na zimu nemění barvu
srsti a aguti zbarvení postrádá tmavou barvu na hlavě. Jsou ale u nich vyšlechtěné různé barevné
varianty, což určení znesnadňuje. Oba druhy se mohou dokonce společně křížit a vznikají životaschopní
kříženci, u kterých se může vyskytovat různé další zbarvení, např. černé, pískové atd.
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KŘEČÍK ROBOROVSKÉHO (PHODOPUS ROBOROVSKII)
Velikost a váha:
4 – 5 cm
20 – 25 g
Délka života:
2 – 3 roky
Pohlavní dospělost:
4 – 5 týdnů
Délka březosti:
21 dní
Počet mláďat:
2 – 6, max. 10
Původ:
Pouště a polopouště v Mongolsku.
Křečík Roborovského – přírodní zbarvení

Popis:
Je nejmenší z chovaných křečíků a nedá se s nimi zaměnit. Hřbetní strana těla je světle hnědá až
béžová, s prosvítající šedou podsadou. Břicho a končetiny jsou bílé. Opět u nich už bylo vyšlechtěno
několik dalších zbarvení – např. skořicoví (světlejší než aguti), tzv. „white face“ – s bílým obličejem,
„mottled“ – strakatí, modří nebo celobílí.
Chov:
Na rozdíl od jiných křečků žijí ve volné
přírodě více společensky, lze tedy chovat
trvale i pár, dvojice nebo sourozenecká
skupina. Ne vždy se ale v lidské péči snesou a
někdy je nutné je oddělit. Začátečníkům se
doporučuje spíše chov jednotlivce. Aktivní
mohou být celý den. V přírodě vytvářejí
jednoduché nory, které mohou být dlouhé i
1 m. Vybavení ubikace je obdobné jako u
křečka zlatého, doporučují se ale spíše
terária nebo plastové boxy, klece moc
vhodné nejsou. I když jsou „roboráčci“ malí,
jsou hodně aktivní a rádi běhají, proto jim
Zbarvení „white face“ (foto: H. Havránková)
vyhovuje ubikace s větší plochou (viz křečík
džungarský). Nemusí být moc vysoká, ani tito křečíci moc nešplhají a neskáčou. I vybavení a podestýlka
vyhovuje obdobná jako u křečíka džungarského. Dají se brát do ruky a nekoušou, ale kvůli své velikosti
a rychlosti jsou to spíše zvířátka vhodná na pozorování. Krmení mohou dostávat podobné jako jiní
křečíci.
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PESTRUŠKA PÍSEČNÁ (LAGURUS LAGURUS)
Velikost a váha:
7 – 10 cm
20 – 40 g
Délka života:
2 – 3 roky
Pohlavní dospělost:
3 – 6 týdnů
Délka březosti:
20 – 21 dní
Počet mláďat:
3 – 7 mláďat
Původ:
Eurasie,
(vyskytují
se
od Ukrajiny a Kazachstánu až
po Mongolsko a Čínu).
Pestruška písečná

Popis:
Kulaté tělo s krátkým ocáskem je hustě pokryto jemnou a měkkou srstí. Ušní boltce jsou malé a v srsti
téměř zanikají. Srst je na hřbetě béžovohnědá a břicho je stříbřitě šedé. Podél páteře se jim táhne
výrazný černohnědý pruh, který je dobře viditelný už na pár denních mláďatech.
Chov:
Pestrušky nejsou domestikované, ale jsou
celkem dobře ochočitelné, koušou zřídka.
V lidské péči je pro ně nejlepší ubikace, která
umožňuje vysokou vrstvu podestýlky.
Minimální rozměr pro skupinu 4 – 5 zvířat je
60 x 35 x 30 cm.
Osvědčují
se
klece
s hlubokým průhledným dnem, kde se dají
pestrušky pozorovat při hrabání. Rozestupy
mříží by neměly být větší než 1 cm. Mezi
chovateli nepanuje shoda v tom, zda je lepší
pestrušky chovat samotné nebo ve skupině.
V přírodě žijí v koloniích. Pokud jsou spolu jen
dvě pestrušky stejného pohlaví, mohou se
napadat a jedna druhou zabít, proto někteří
Mláďata pestrušek
chovatelé doporučují chov samostatně nebo
v páru. Pokud se pestrušky chovají v párech, samička opakovaně zabřezává a rodí, což jí může ukrátit
život. Podle zkušeností jiných chovatelů lze pestrušky chovat i v koloniích stejného pohlaví, ale musí
mít dostatečný prostor. Špatně snášejí narušování kolonie, proto se sestavuje z mladých odstavených
zvířat a pak už do ní nejde nikoho přidávat. Pestruškám můžeme dávat různé pelíšky, tunely nebo třeba
roličky od toaletního papíru. Vybavení klece by mělo mít vždycky alespoň dva vchody, aby v případě
sporu mohla slabší pestruška uniknout pryč. Pestrušky jsou zvyklé na chudou stravu, při překrmování
jim hrozí obezita a cukrovka. Podobně jako osmáci nesmí dostávat sladké ovoce, základem jejich
potravy je seno, traviny a různé listy rostlin nebo kořínky. Žerou i semínka, s nimi se to ale nesmí
přehánět. Výjimečně mohou dostat třeba sušeného červíka.
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KRYSA OBROVSKÁ (CRICETOMYS GAMBIANUS)
Velikost a váha:
30 – 45 cm, ocas až 45 cm
1,5 – 2 kg, samci až 2,5 kg
Délka života:
průměrně 7 let
Pohlavní dospělost:
6 – 8 měsíců
Délka březosti:
31 – 35 dní
Počet mláďat:
1 – 5 mláďat
Původ:
Subsaharská Afrika.

Krysa obrovská (foto: O. Kloud)

Popis:
Protáhlé tělo a špičatá hlava odpovídá typické představě „krysy“. Ve srovnání s běžnými krysami (rod
Rattus) jsou krysy obrovské nejen větší (jak napovídá název), ale podobně jako křečci disponují lícními
torbami, které jim slouží k přenášení potravy. V poměru k velikosti hlavy mají krysy obrovské větší uši
než potkani a krysy. Srst je tmavošedá, na břiše přechází do světle šedé barvy. Kolem očí mají tmavší
masku.
Chov:
Krysy obrovské nejsou vhodná zvířata pro
začátečníky, vyžadují zkušenost. Nejsou
domestikované a při vyjadřování nelibosti
nad něčím neváhají člověka kousnout. Je
s nimi nutné neustále pracovat, od malička
se věnovat jejich socializaci a zvykat je na
kontakt s člověkem. Chovají se spíše jako
samotáři, skupiny je možné mít pouze
pokud je tam jen jeden samec. A březí a
kojící samice se doporučuje oddělit, aby
měly klid. Krysy obrovské potřebují zajistit
dostatek prostoru. Minimální velikost
Minohledačka v zácviku (13)
ubikace je 120 x70 x 70 cm, jako ideální se
doporučuje ale dvojnásobek a každý den možnost výběhu. Vhodný je chov v kleci, dřevo nebo plast
jejich zubům odolává jen krátce. Přes den krysy odpočívají, aktivní jsou navečer a v noci. Ubikaci je
nutné vybavit prostornou budkou, kde bude mít krysa bezpečný úkryt. Mezi nezbytnosti patří různé
větve a další dřevěné vybavení vhodné pro okus. Jsou to všežravci stravující se převážně býložravě,
denně tedy musí dostávat zeleninu, ovoce, dávají se jim také ořechy a další semena. Na doplnění
živočišné složky se jim může dávat hmyz a červi.
Zajímavosti:
V Africe se krysy obrovské cvičí ke hledání min místo psů, protože jednak lépe snáší místní prostředí a
jednak jsou lehčí než psi, takže se nestane, že na ně mina zareaguje a vybuchne. Mají tak vynikající
čich, že díky němu najdou nejen miny, ale dokážou poznat lidi nakažené tuberkulózou, a tak jim
pomohou včas podstoupit léčbu.
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OSMÁK DEGU (OCTODON DEGU)
Velikost a váha:
20 – 25 cm
180 – 300 g
Délka života:
4 – 6 let, výjimečně až 10 let
Pohlavní dospělost:
samice 6 – 7 týdnů,
samci od 12 týdnů
Délka březosti:
83 – 90 dní
Počet mláďat:
1 – 9, výjimečně 10
Původ:
Chile, Peru, Argentina.

Osmákovi degu se podle vzhledu někdy říká „chilská
veverka“, ale jako veverka se nechová

Popis:
Tělo je typicky hlodavčí, s dlouhým osrstěným ocáskem zakončeným černou štětičkou chlupů. Ocásek
je křehký a snadno se odlomí. Srst osmáků je na hřbetě hnědočerná a břicho světlejší až krémové.
Kolem očí má osmák světlé kroužky. V dnešní době jsou vyšlechtěné další barvy – např. písková,
krémová, modrá, černá nebo existují i strakatí osmáci.
Chov:
Společenské zvíře, které je nutné chovat ve větší
skupině (i stejného pohlaví). O samotě chovaný
osmák se často ozývá smutným pískáním, kterým
se snaží přivolat jiné osmáky. Aktivní jsou osmáci
spíše ve dne než v noci. Jsou velice zvědaví a
snadno ochočitelní. V přírodě žijí v suchých
oblastech, a tak jsou přizpůsobení skromné
stravě. Překrmování a strava bohatá na cukry
(sacharidy) jim vůbec nesvědčí. Základem stravy
osmáků je seno doplněné větvičkami stromů a
bylinkami. Cca 5 – 10 % stravy tvoří kvalitní
Strakatý osmák
směska semínek anebo granulí. Mláďata ve
vývinu potřebují kvalitní přísun vitamínů a minerálů, proto podáváme více směsky, u dospělých osmáků
směsku omezujeme. U starších a nemocných osmáků zase přidáme na množství nebo podáváme
výživnější směsku. Jako ubikace se nejvíce osvědčují klece s kovovým nebo skleněným dnem.
Plastovým dnem se snadno prohryzají. Pro dva osmáky je naprosto minimální prostor 80 x 70 x 45 cm,
pokud mají v kleci patro, dostatek členění vybavením, běhací kolo a možnost běhat i po místnosti.
Doporučované rozměry jsou 100 x 100 x 50 cm a více. Poměrně vžitý je omyl, že jsou osmáci šplhavá
zvířata, ale ve skutečnosti je to pozemní druh, který si dokonce staví nory. Pád z větší výšky než 60 cm
pro ně může skončit nepříjemným zraněním. Osmákům je vhodné dopřávat koupel v písku.
Zajímavosti:
Osmák se jmenuje osmák proto, že jeho stoličky mají shora tvar čísla osm. Do Evropy se osmáci dostali
vlastně jako laboratorní zvíře – je totiž u nich snadné vyvolat cukrovku, protože nejsou stavění
na trávení většího množství cukru. To je ostatně důvod, proč se jim nesmí dávat ovoce a semena
s velkým obsahem sacharidů.
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MYŠ LABORATORNÍ (MUS MUSCULUS VAR. ALBA)
Velikost a váha:
7 – 11 cm
12 – 30 g
Délka života:
2 roky
Pohlavní dospělost:
4 – 7 týdnů
Délka březosti:
19 – 21 dnů
Počet mláďat:
4 – 15
Původ:
Pravděpodobně
severní
rozšířená celosvětově.

Indie,
Vystavovaná myška

Popis:
Myši laboratorní jsou víceméně podobné ve vzhledu divoce žijícím myším domácím, ze kterých byly
vyšlechtěny. Prošlechtěním získaly „kompaktnější“ a uhlazenější vzhled, a kromě divokého aguti
zbarvení byla u nich vyšlechtěna celá škála zbarvení i variant srsti. Jako krátkosrsté se označují myši
s normální srstí, existují ale myšky dlouhosrsté, kudrnaté (astrex), rozetové (rosette) nebo dokonce
zcela holé (nu-nu). Velice efektní jsou myšky se saténovou srstí, která je výrazně lesklá. Chovatelé myší
rozlišují dva typy myšek – fancy typ je delší a štíhlé, s výraznýma a nízko posazenýma ušima, pet typ
má krátké zavalité tělo s kratším ocasem a menší hlavou, uši jsou posazené vysoko.
Chov:
Samičky myší mají rády společnost a chovají
se ve skupinách, samečky se doporučuje
chovat samostatně. Jsou hodně teritoriální
a bojují o území, dokonce, i když to jsou
sourozenci. Přesto se někdy najdou jedinci,
kteří vedle sebe jiného samce snesou. Myší
samci mají ještě jednu nevýhodu, jsou
výrazně cítit „myšinou“. Tento zápach
někteří lidé nesnáší dobře. Vhodným
ubytováním jsou klece, plastové boxy nebo
případně terária. Doporučená velikost
ubikace je 40 x 30 x 30 cm pro samce a pro
Saténová myška s výrazně lesklým kožichem
skupinu 3 samic 60 x 40 x 30 cm. Mříže klecí
musí mít rozteč max. 8 mm, jinak hrozí, že mladé myšky uniknou. Ubikaci je vhodné vybavit různými
prolézačkami a úkryty. Kolečko se nedoporučuje. V krmení nevyžadují nic speciálního, mohou různá
semínka a obiloviny, ovoce, zeleninu a sem tam mohou dostat kousek živočišné bílkoviny.
Zajímavosti:
První záznam o chovu myší pochází už z roku 1 400 př. n. l. z města Pontos v Malé Asii, kde je chovali
z náboženských důvodů. Oblíbeným domácím mazlíčkem byly myši domácí i ve viktoriánské Anglii, kde
vznikla v roce 1895 první organizace chovatelů myší (The National Mouse Club).
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POTKAN LABORATORNÍ (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBA)
Velikost a váha:
20 – 30 cm
250 – 500 g
Délka života:
2 – 3 roky
Pohlavní dospělost:
4 – 8 týdnů
Délka březosti:
20 – 25 dní
Počet mláďat:
8 – 16
Původ:
Bažinaté oblasti Mongolska a Číny,
rozšířen celosvětově.

Divoký potkan, ze kterého byli laboratorní vyšlechtěni

Popis:
Potkani mají protáhlé tělo, hlava je trojúhelníkovitá, krk není příliš dlouhý a volně přechází v ramena
a trochu širší boky. V klidovém postoji je linie hřbetu pozvolně klenutá a spadá ke kořeni ocasu. Ocas
mají potkani dlouhý, ale kratší než délka těla. I když se tvrdí, že je lysý, ve skutečnosti je pokrytý
krátkými tuhými štětinami. Šlechtění potkani nemají tak ostře špičatou hlavu a celkově je tělesný rámec
trochu mohutnější. Divoké zbarvení potkana (aguti) je šedohnědé na hřbetě, břicho je stříbřité.
Na bocích je vidět přechodová linie mezi oběma barvami. Existuje ale celá škála šlechtěných zbarvení.
Chov:
Potkani jsou sociální zvířata, a proto je
chováme ve skupinách, na rozdíl od myší se
dobře snáší i potkani samci. Ideální jsou
skupiny o 3 – 7 jedincích různého věku
a stejného pohlaví. Samce se samicemi se
chovat nedoporučuje, snadno se množí.
Potkani jsou velmi inteligentní a dají se
naučit spoustu věcí, dokonce se s nimi i
„běhá“ přes překážky (soutěže agility). Pro 2
potkany je minimální velikost klece
80 x 60 x 40 cm, ale čím větší, tím lépe. Rádi
šplhají, a tak ocení klec přiměřené výšky,
stejně tak rádi hrabou a běhají, proto jim
Šlechtěný laboratorní potkan chovaný jako domácí mazlík
vyhovuje i větší plocha dna s vyšší vrstvou
podestýlky. Jiné ubikace než klece se nedoporučují, zejména v akváriích/teráriích potkani trpí, jejich
moč obsahuje hodně čpavku a z takových míst se špatně odvětrává. Do klece jsou vhodné různé
prolézačky, závěsné pelíšky (hamaky), některé potkany i baví běhat v kolečku – jen musí být přiměřeně
velké (průměr alespoň 28 cm), jinak si v něm mohou ničit zdraví. Na krmení nejsou nijak nároční, jsou
to všežravci, a kromě základní směsi zrnin mohou dostávat různé ovoce, zeleninu, přidává se jim také
živočišná bílkovina (hmyz, vejce, mléčné výrobky). Problém je u nich překrmování, potkani snadno
tloustnou, a to u nich vede ke zdravotním problémům (nádory, srdeční selhání atp.).
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Zajímavosti:
O potkanech se někdy tvrdí, že nemají močový měchýř – to proto, že neustále někde čurají.
Ve skutečnosti ho samozřejmě mají, jenže moč u nich patří k důležitým prostředkům komunikace, značí
si s ní cestičky, označují jedlé potraviny atd. Proto po sobě zanechávají kapičky moči. To, co potkani
skutečně nemají, je žlučový měchýř, podobně jako třeba koně. S koňmi je spojuje ještě jedna vlastnost
– kvůli způsobu, jakým je napojena trávicí trubice na žaludek, potkani nejsou schopni zvracet obsah
žaludku.

Nejběžnější variety potkanů
U potkanů se na rozdíl od jiných zvířat nerozlišují plemena. Je to proto, že bez ohledu na typ srsti nebo
stavbu těla je většinu potkanů dovoleno vzájemně pářit (až na pár výjimek, kdy není kombinace vhodná
např. kvůli charakteru srsti) a tak nedochází ke vzniku samostatných plemen. Ta by vznikla až v případě,
že by se jedinci stejného typu srsti a stavby těla pářili převážně jen mezi sebou. Proto se rozdílům mezi
jednotlivými „typy“ potkanů říká variety. Rozlišují se variety podle stavby těla a pak podle stavby srsti.
Stavba těla a typ srsti není problém kombinovat.

Standardní
Tato varieta je „základní“ a odpovídá
stavbou těla i strukturou srsti původní
divoké formě potkana. Zahrnuje se tedy
do variet dle stavby těla i typu srsti. Srst
je hladká a přiléhavá, uši jsou postavené
vzpřímeně nad linií oči a nosu.
Když se tato varieta kombinuje s dalšími
varietami, již se nezmiňuje, proto se
neříká třeba „dumbo standardní“, ale
jen dumbo nebo „standardní fuzz“, jen
fuzz.
Varieta standardní, zbarvení siamská kuní aguti bez kresby

Dumbo
Jedná se o varietu stavby těla, pro
kterou jsou typické ploché a uši
posazené nízko, pod linií spojující
čumák a oko. Hlava působí širším
dojmem a celkově potkan vypadá
zavalitější. Varieta se může kombinovat
s jakýmkoliv typem srsti a může být
v jakémkoliv zbarvení. Jméno získala
varieta podle slůněte z kresleného
Disney filmu.

Varieta dumbo, zbarvení černooký siamský
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Fuzz
Pro tuto varietu srsti je typická krátká
jemná srst, která připomíná spíše
podsadu. Někteří fuzz potkani jsou
v dospělosti skoro bezsrstí, což ale není
považované za ideální. Celkově jsou
fuzzové drobnější než standardní
potkani a dosahují nižší váhy. Varieta se
nesmí kombinovat s jinými varietami
srsti kromě saténové a standardní.
Zbarvení mohou mít fuzz potkani
jakékoliv, ale i když je fuzz černý, po
vypadání chlupů je růžový a barva je
poznat pouze podle černých očí.
Varieta fuzz, zbarvení černý s berkšírskou kresbou

Rex
Jedna ze dvou uznaných variet
s kudrnatou srstí. Rex potkani mají
kratší a zakroucené vousky a jejich srst
je hrubá a výrazně zvlněná, odstává od
těla. Celkově působí trochu matnějším
dojmem
než
standardní
srst.
Kombinovat s jinými varietami srsti
kromě standardní se nedoporučuje.
U mláďat se stává, že když přesrsťují,
chlupy jim dočasně vypadají a pak zase
obrostou.
Varieta dumbo rex, zbarvení barmské bez kresby

Dvojitý rex
Vzniká v případě, že oba rodiče mají srst
rex. Dvojití rexové mají krátké
zkroucené vousky a kudrnatou srst,
která jim často opakovaně vypadává
a zase narůstá. Každou chvíli tedy
vlastně vypadají jinak, jednou jsou
téměř plešatí a mají krátkou hrubou srst
jen na nohou a nose, jindy jsou porostlí
měkkou srstí po celém těle.

Varieta dvojitý rex, zbarvení siamský kuní bez kresby
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Velvetýn
Patří k varietám s vlnitou srstí. Vousky
jsou rovné a na koncích zahnuté, srst by
měla být měkká a zvlněná. Někdy se
velvetýnům přezdívá podle vlnité srsti
„ovečky“. U starších jedinců se může
stát, že s postupujícím věkem se srst
narovná a vypadá jako standardní.

Varieta velvetýn, zbarvení černé s nestandardní kresbou.

Dlouhosrstý
Pro tuto varietu je typický prodloužený
růst chlupu, takže srst je delší než u
standardních potkanů. Chovají se dvě
formy – s dlouhou rovnou srstí
a s dlouhou kudrnatou srstí (dlouhosrstí
velvetýni), které se v zahraničí někdy
říká „harley“. Srst odstává od těla
a potkan působí rozcuchaně.

Varieta dumbo dlouhosrstý velvetýn, zbarvení černé s berkšírskou
kresbou (foto: J. Hladíková)

Vybraná zbarvení potkanů
Na zbarvení potkana se podílí tři věci – barva, barevný efekt a typ bílé kresby. Barvy vznikají působením
genů, které přeměňují základní barvu potkana (tj. aguti – divoké zbarvení) na jiné barvy. U potkanů se
rozdělují barvy na dvě skupiny – aguti barvy mají tzv. ticking, to znamená, že na jednotlivých chlupech
se střídají pásy černohnědé a oranžovožluté barvy. Barvy ze skupiny „non-aguti“ tento ticking
postrádají a chlupy jsou zbarvené jednolitě. Barevný efekt pak může barvu potkana pozměnit, třeba ji
omezí na určité části těla (jako to bývá u stínovaných efektů – viz dále). A typ bílé kresby určuje
rozložení bílých a barevných ploch na těle potkana.
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Příklady některých barev

Černá
Patří do skupiny non-aguti barev (bez
tickingu). Srst je jednolitě černá
na hřbetě i břiše. Oči jsou také černé.

Varieta standardní, zbarvení černé bez kresby

Plavá
Tato barva patří do skupiny barev
s tickingem. Kromě nerovnoměrně
zbarvených chlupů je pro tyto barvy
typické rozdílné zbarvení hřbetní
a břišní strany. Plaví potkani mají zářivě
zlatou srst se stříbřitou podsadou,
břicho je krémově stříbrné. Ticking
(středový pruh na chlupu) je oranžový.
Oči jsou tmavě červené (tmavé
rubínové).

Varieta standardní, zbarvení plavé bez kresby

Ruská modrá
Barva ze skupiny non-aguti barev. Srst
je tmavá, modrošedá s kovovým
leskem. Protože se barvivo ukládá do
chlupů nerovnoměrně, může se zdát, že
má potkan na chlupech ticking, ale o
pravý ticking se nejedná, chybí světleji
zbarvené břicho, barva je jednolitá. Oči
jsou černé.

Varieta standardní, zbarvení ruská modrá bez kresby
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Jantarová
Jedno z nejstarších známých zbarvení
potkanů by se dalo popsat jako
oranžové. Na hřbetě je světlá zlatooranžová barva, kdy jsou jednotlivé
chlupy pruhované, s oranžovo-zlatým
kořenem a špičkou, střední pruh chlupu
je v tlumeném slonovinovém odstínu.
Břicho je zbarvené krémově. Oči jsou
jasné růžové, ne nepodobné očím
albínů.

Varieta standardní, zbarvení jantarový se strakovanou kresbou

Perlová
Barva bez tickingu. Potkan je světle
stříbřitý s krémovým nádechem, konce
chlupů jsou šedé. Oči mají černou barvu.
U perlové barvy je prokázaný tzv. letální
faktor, to znamená, že při spojení dvou
perlových rodičů se 1/4 mláďat vůbec
nenarodí. Během druhého týdne
březosti se přestanou vyvíjet a jejich
zárodky jsou vstřebány dělohou.
Varieta standardní, zbarvení perlové bez kresby

Mink
Barva bez tickingu. Rozeznáváme dva
typy minka, amerického a britského.
Britský mink má hnědou srst se
studeným namodralým nádechem a
černé oči. Americký mink má teplý, více
načervenalý odstín a oči tmavě červené.
Každý mink je geneticky jiný, pokud
rodiče nepatří ke stejnému typu minka,
narodí se černá mláďata.

Varieta dumbo, zbarvení americký mink, bez kresby
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Vybrané barevné efekty

Obláčkový efekt
Pro tento efekt je charakteristická
tmavší „maska“ kolem čumáku a očí.
Obláčkoví potkani se rodí normálně
zbarvení, ale jak přesrsťují, v srsti se jim
objevují chlupy, které jsou u kořene
normálně zbarvené, ale špičky chlupů
jsou průsvitné. To dává srsti stříbřitý
lesk s tmavšími podtóny. Efekt má vliv i
na strukturu srsti, chlupy jsou jemnější
než standardní a srst je hedvábně
hladká.
Varieta dumbo, zbarvení aguti s obláčkovým efektem (foto: S. Lund)

Varieta standardní, zbarvení černý husky se širokým pruhem
dospělý cca roční jedinec

Varieta standardní, zbarvení černý husky se širokým
pruhem, dvouměsíční mládě

Husky
Může se vyskytovat v jakékoliv barvě
a bílé kresbě, ale preferované jsou
tmavé barvy (černá, ruská modrá) a bílé
kresby s nižším podílem bílé (berkšírská,
americká, se širokým pruhem). Jde
o druh barevného efektu, u kterého je
typické postupné vybělování – jak
mláďata rostou a mění srst, začíná se
jim v srsti objevovat stále větší podíl
bílých chlupů a staří husky potkani
mohou být i zcela bílí. Husky zpravidla
mají od narození na hlavě širokou bílou
lysinu ve tvaru obráceného V. Svůj
název zbarvení získalo podle psího
plemene, které trochu připomíná.

Varieta standardní, zbarvení černý husky se širokým
pruhem, čtyřměsíční „dorostenec“
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K barevným efektům se řadí i takzvané stínované barvy, ale protože jich je poměrně hodně, uvádějí se
často jako samostatná skupina. U těchto zbarvení jsou čumák, uši, končetiny, záď potkana a kořen
ocasu zbarveny tmavěji než zbytek těla. Těmto tmavším skvrnám se obvykle říká „znaky“. Způsobuje
to zajímavá genetická mutace, která poškozuje vyráběný pigment a ten je citlivý na teplotu, proto se
potkani zbarví více na koncových částech těla, které jsou chladnější.
Siamská
Základní barva těla je v odstínech
od tmavě béžové po slonovinovou.
Znaky mají různou barvu v závislosti
na tom, jaká je geneticky daná barva
potkana. Černý potkan je působením
efektu béžový s hnědými znaky, ruský
modrý potkan bude stříbřitě béžový
s kouřově šedomodrými znaky atd.
Rozlišují se také siamští potkani
s červenýma a černýma očima. Siamská
mláďata se rodí zpravidla krémově
zbarvená, a jak rostou, tělo postupně
světlá.
Varieta rex, zbarvení siamské s ruskými modrými znaky, bez kresby

Varieta dumbo, černooký siamský s hnědými znaky

Černooké siamské mládě, varieta rex

Kuní
Patří do skupiny příbuzných barev
k stínovaným. Je to proto, že vzniká
podobným genetickým mechanismem.
Opět může být s černýma nebo
červenýma očima, oblíbenější jsou ale
červené oči. Nejkrásnější je totiž
neobvyklý kontrast mezi tmavou
barvou srsti a červenýma korálkovýma
očima. Srst mají tmavošedou až
do černa,
s nádechem
stříbrného
melírování. Kolem čumáku, nad očima
a kolem uší jsou skvrny šedé barvy. Oči
bývají červené až rudé.
Varieta standardní, zbarvení červenooký kuní bez kresby
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Ukázky bílé kresby

Japonská kresba
Potkani s touto kresbou mají zbarvenou
hlavu a ramena, ale barva se za rameny
zužuje v maximálně 2,5 cm široký
barevný pruh na zádech. Pruh zasahuje
až na ocas, ale ten je od poloviny bílý,
stejně jako zbytek těla potkana.

Varieta rex, zbarvení ruské modré s japonskou kresbou

Berkšírská kresba
Základem této kresby je bílá skvrna
na břiše. Ta by měla být symetrická, ne
příliš malá, ale nesmí ani být tak velká,
že zasahuje na boky. V předu nesmí
zasahovat dále, než je linie předních
končetin, vzadu dále, než je linie
končetin zadních. Ocas bývá do poloviny
bílý, na předních nohou jsou bílé
ponožky až po loket, na zadních
po kotníky.

Varieta rex, zbarvení černé s berkšírskou kresbou

Kresba s lysinou
Jedná se o kresbu ze skupiny bílých
kreseb na hlavě. Může se vyskytovat
v kombinaci s jakýmkoliv typem bílé
kresby na těle. Má tvar obráceného V na
čele potkana. Vrchol V by měl zasahovat
minimálně po linii očí a maximálně mezi
uši. Základna V by měla být v lůžku
vousků. Hranice kresby nesmí zasahovat
do očí. Lysina musí být symetrická.
Varieta dumbo rex, zbarvení ruský modrý se širokým pruhem a s
lysinou
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MORČE DOMÁCÍ (CAVIA APEREA F. PORCELLUS)
Velikost a váha:
20 – 36 cm
700 – 1 200 g
Délka života:
4 – 8 let
Pohlavní dospělost:
4 – 6 týdnů
Délka březosti:
58 – 75 dní
Počet mláďat:
1–6
Původ:
Andské pohoří v Jižní Americe.

Morče divoké, předek domácích morčat

Popis:
Tvar těla je válcovitý, s krátkými končetinami. Hlava je silná a široká, se zaoblenou nosní partií a dobře
vyvinutými tvářemi. Uši jsou lehce naklopené, oči jsou vypouklé a mají široké zorné pole. Ocas chybí.
Divoká morčata mají rovnou krátkou srst, která je spíše hrubá a tvrdá. Srst domácích morčat je
jemnější. Bylo vyšlechtěno velké množství plemen morčat a různých barev.
Chov:
Morčata ráda žijí ve skupinách, dobře se
snáší samičky, samičky se samcem, někdy se
snesou i samečci, zejména pokud spolu žijí
od malička. Vždy by se tedy měla chovat
nejméně ve dvou kusech. Morčata jsou
zvědavá a velmi komunikativní zvířata,
vydávají pestrou škálu zvuků, které vyjadřují
jejich náladu. Na bydlení se hodí klec,
plastové boxy nebo ubikace vlastní výroby.
Minimální prostor na dvě morčata je
100 x 50 x 40 cm, ale čím více prostoru, tím
lépe, protože ráda běhají. Nejsou velcí
skokani, ale rádi si vyskočí na vyvýšená místa,
Mláďata domácích morčat
odkud mají dobrý rozhled. Hodí se pro ně
domečky s plochou střechou nebo i nízko zavěšené hamaky. Jako podestýlka se nejčastěji používají
hobliny. Základem vhodné stravy morčat je seno – jsou to býložravci, kteří se pasou. Ocení tedy i
čerstvou trávu, pampeliškové listy a další bylinky. Granule nebo suché směsi zrnin jsou pro morčata
vhodné spíše jako doplněk a obejdou se bez nich. Co ale nezbytně potřebují je vitamín C – morčata
jsou spolu s lidmi jedni z mála zvířat, která si ho nedokážou vyrobit sami a musí ho dostávat v potravě.
K tomu se hodí třeba kopřivy, paprika, petrželová nať atd.
Zajímavosti:
Morče je jedno z mála zvířat, která byla zdomácněná na americkém kontinentu. Údajně je chovali již
před 5 000 lety Inkové a Močikové. Důvodem pro chov bylo především maso a kožešiny, morčata se
ale využívala i k náboženským obřadům nebo si je chovaly děti. V jazyce Inků, kečujštině, se morče
řekne „cui cui“ podle zvuku, které vydávají.
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Plemena morčat
U morčat dochází k utváření pravých plemen, protože až na speciální chovatelské cíle se obvykle páří
pouze jedinci patřící ke stejnému typu – plemeni. Jednotlivá plemena morčat se dají charakterizovat
především typem srsti, jestli je rovná nebo má jinou strukturu (např. je vlnitá nebo kudrnatá), záleží
na tom, jak je dlouhá a jestli se v srsti tvoří chlupové víry – rozety. Rozety jsou tvořeny srstí, která místo
aby byla splývavá a hladká, vytváří kruhový vír.
Tabulka – rozdělení plemen morčat
krátká

Typ srsti

dlouhá

bez srsti

anglický crested
rovná

hladké

rozeta

šeltie

coronet

peruánec

baldwin

americký crested

rex
strukturovaná

alpaka

americký teddy

texel

merino

žádná

1 čelní

švýcarský teddy
Počet rozet

žádná

1 čelní

8 rozet

lunkarya peruánec
2 na kyčli

skinny

žádná

Krátkosrstá plemena
Hladké
Má krátkou lesklou srst, kde jednotlivé chlupy nepřesahují délku 2,5 cm, a dobře přiléhají k tělu.
Osrstění je souměrné a husté. V srsti nejsou žádné vírky nebo pěšinky. Hladkosrstá morčata se mohou
vyskytovat ve všech uznávaných barvách. Patří k nejstarším plemenům.

Hladké, barevná kombinace černá – červená – bílá
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Hladké, barva krémová (tmavší)

Anglický crested
Od hladkých morčat se liší čelní rozetou, tj.
chlupovým vírem, který je umístěný na čele
morčete. Této rozetě se říká také korunka.
Neměla by mít střed větší než špendlíková
hlavička. Korunka musí být dostatečně
otevřená a kulatá, nesmí vytvářet pěšinku
nebo mít zdvojený střed.

Anglický crested, kresba želvovinová černá – červená s bílou

Americký crested
Vzhledem připomíná anglického cresteda,
také jde o „hladké morče s korunkou“. Rozdíl
je v barvě korunky. Ta je u amerického
cresteda vždy bílá, a tak kontrastuje s barvou
srsti, ať už je jakákoliv.

Americký crested, barva černá

Rozeta
Pro toto plemeno je charakteristická
„rozcuchanost“. Tu mají na svědomí rozety,
kterých má být osm. Jsou symetricky
rozložené po těle podél páteře, dvě najdeme
na hřbetě zhruba nad lopatkami, další dvě
jsou nad předními končetinami, dvě na zádi
zvířete a dvě nad zadními končetinami. Na
čele se netvoří přímo rozeta, ale vírek, který
zarůstá, a chlupy rostou dopředu, takže
formují ofinu. Mezi rozetami srst tvoří
hřebeny, jeden centrální hřeben vede kolmo
od límce (hřebenu kolem krku morčete)
podél páteře až na zadek, další (zadní)
hřeben najdeme nad boky a zády.

Rozeta, barva červená
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Rex
U tohoto plemene srst roste hrubá,
krepovitá a odstává od těla. Celkově morče
vzhledem připomíná tak trochu „drátěnku“
na mytí nádobí. Srst je krátká a hustá
a nejsou v ní žádné vírky nebo pěšinky.

Rex, barva buff

Americký teddy (US Teddy)
Vzhledem se podobá plemeni rex, rozdíl je
v genech, které vytváří tento typ srsti. Kdyby
se zkřížil americký teddy s plemenem rex,
narodí se hladkosrstí potomci. Je tedy jasné,
že oba typy osrstění vytváří jiný gen, a i když
je vzhled podobný, není možné tato dvě
plemena kombinovat.

Americký teddy, barevná kombinace černá – červená s bílou

Švýcarský teddy (CH Teddy)
Ačkoliv jde opět o plemeno s krepovitou,
jakoby kudrnatou srstí, s rexem nebo
US teddym si ho nespletete. Srst švýcarského
teddyho je měkká, hustá a polodlouhá,
dosahuje délky kolem 7 cm (u rexe nebo
US teddyho je to jen 2,5 cm). Někdy se u něj
také objevuje čelní rozeta, která ale kvůli
delší srsti není v dospělosti příliš vidět.
Rozeta není žádoucí a na výstavách se
hodnotí jako vada.
Švýcarský teddy
barevná kombinace aguti černá/krémová – krémová – bilá
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Dlouhosrstá plemena

Šeltie
Srst je dlouhá a hladká, bez vírků nebo
pěšinek. Na hlavě je kratší a přiléhavá,
od temene dál se prodlužuje a volně splývá
podél boků a zádi dolů. Žádaná je taky delší
srst na tvářích, kde tvoří tzv. licousy. Délka
srsti by měla být souměrná.

Šeltie, tříslová kresba tan černá

Coronet
Plemeno se od šeltie liší korunkou – čelní
rozetou. Podobně jako u crestedů musí být
korunka dobře tvarovaná, okrouhlá, se
středem menším než špendlíková hlavička
a bez zdvojení středu nebo vytváření
pěšinky.

Coronet, barevná kombinace černá – červená – bílá

Peruánec
Srst mají peruánci hladkou a rovnou, délka
srsti bývá i 20 cm. Na kyčlích jsou dvě rozety,
takže jim na zádi srst roste obráceně,
směrem k hlavě. Na čele srst vytváří nepravý
vírek, který ve spojení s dlouhou srstí tvoří
pěknou ofinu, nazývanou „pony“. Licousy
na tvářích odstávají dopředu.

Peruánec, barevná kombinace čokoládová – buff s bílou
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Texel
Jde o dlouhosrsté plemeno s krepovitou,
zvlněnou srstí, kde jednotlivé pramínky
vytváří spirály. Srst je hustá a lesklá,
souměrně dlouhá. Kudrnatá je i na břiše.
Na hlavě je srst kratší a na tvářích jsou opět
licousy.

Texel, barevná kombinace červená – bílá

Merino
Stavba srsti – dlouhá, zvlněná, krepovitá
a tvořící spirálky – je stejná jako u plemene
texel. Liší se korunkou – rozetou na čele. Ta
musí být správně tvarovaná stejně jako
u jiných plemen, u kterých je čelní rozeta
požadovaná.

Merino, barevná kombinace černá – červená – bílá

Alpaka
I toto plemeno patří k těm, které mají
dlouhou krepovitou a zvlněnou srst, která
tvoří spirálky. Od ostatních se liší dvěma
rozetami na kyčlích, které obrací srst na zádi
a ta roste směrem k hlavě. Podobně jako
u peruánců se na čele vytváří ofina – „pony“.

Alpaka, barva černá (foto: Š. Hájková)
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Lunkarya – peruánec
Plemeno působí popisem trochu jako
„kříženec“ mezi alpakou a peruáncem. Zase se
jedná o dlouhosrsté plemeno se zvlněnou srstí
vytvářející prstýnky. Přítomné jsou i rozety na
kyčlích a „pony“ ofina. Na rozdíl od jiných
plemen s vlnitou srstí není srst lunkarya –
peruánců krepovitá. Zvláštností je, že se tento
typ srsti dědí dominantně, zatímco ostatní typy
vlnité srsti jsou recesivní.
Lunkarya – peruánec
barevná kombinace čokoládová – oranžová – bílá

Bezsrstá plemena
Baldwin
Jde o v dospělosti zcela bezsrsté plemeno. Malí
baldwinové se rodí normálně osrstění, ale od
5. dne věku začnou srst směrem od hlavy
ztrácet a do dvou měsíců by měli být holí.
Někdy vznikne tzv. mezityp, kdy baldwinovi
část srsti zůstane, tyto mezitypy ale nejsou
žádoucí. Chloupky mohou zůstat pouze na
nártech a na tvářích a bradě vousky. Kůži mají
gumovou a tvoří se na ní vrásky. Nejvíce jsou
vrásky vidět na hlavě, ramenou a na nohách.
Baldwin (z amerického cresteda), barva červená

Skinny, barevná kombinace aguti čokoládová/krémová
s krémovou
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Skinny
Kůže plemene skinny se od baldwina liší tím, že
je pokrytá neznatelným jemným chmýřím,
takže při hlazení na ní ruka nedrhne. Na
končetinách zůstává srst do výše kotníků a
loketních kloubů, další chomáč srsti se nachází
u skinny morčat na nose. Podle tvaru se pak
rozlišují dva typy – „pompon“, kterému
osrstění na nose končí symetricky v úrovni
vnitřních očních koutků, a „véčko“, kdy srst
pokračuje nad oči a směrem k uším a při
pohledu zepředu tvoří tvar obráceného V. Srst
jinde na těle není u skinny žádoucí.

Cuy morčata
Původně byla v jižní Americe vyšlechtěna kvůli produkci masa, oproti „normálním“ morčatům dosahují
zhruba dvojnásobné váhy a velikosti. Celkově vzhledem se od ostatních morčat příliš neliší. Běžná je
u nich mnohoprstost (polydaktylie). Místo obvyklých 4 prstů na předních a 3 prstů na zadních
končetinách mají prsty navíc. Jak na předních, tak na zadních končetinách mohou mít 6 i více prstů.
Někdy tyto nadbytečné prsty nejsou funkční. Polydaktylie je brána jako mírná vada, takže nevylučuje
z chovu. Cuy se mohou objevovat ve stejných typech osrstění jako ostatní plemena morčat, takže
pro ně platí obdobný popis struktury a tvaru srsti nebo rozet. Výjimkou je cuy rozeta, u které není
požadováno 8 rozet, ale stačí jen 4.

Cuy crested, barevná kombinace béžová – bílá

Cuy crested, barevná kombinace sable – krémová – bílá

Saténová morčata
Saténové chlupy jsou duté a tenčí, takže dopadající světlo se od nich odráží trochu jinak než
od standardních chlupů. Díky tomu srst působí jako zářivě lesklá, barvy jsou tmavší a intenzivnější.
Tento efekt se může vyskytovat u jakéhokoliv plemene, proto se u všech plemen uznává i saténová
varianta. Existují tedy plemena jako hladký satén, rozeta satén, texel satén atd.

Peruánec satén, barevná kombinace červená – bílá
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Rozeta satén, barva červená

Dědičné problémy morčat
U saténových morčat nebo jejich kříženců se někdy vyskytuje onemocnění zvané osteodystrofie. Při
tomto onemocnění dochází k poruše vstřebávání vápníku a ten je odváděn z kostí. Onemocnění se
projevuje už na mladých zvířatech (říká se do 1,5 roku věku) zubními abnormalitami, deformacemi
kostí, frakturami, celkově ztrátou hmotnosti a problémy s pohybem. Toto onemocnění je dědičné,
proto se do chovu nesmí zařazovat sourozenci nebo rodiče zvířat, kde se osteodystrofie projevila.
Onemocnění pravděpodobně vzniklo v liniích
saténových morčat příbuzenskou plemenitbou a
zřejmě není vázané přímo na saténovou srst. Ne
všechna
saténová morčata totiž
tímto
onemocněním trpí, uvádí se, že se nemoc objevuje
zhruba u 40 % saténů. Naopak se nemoc projeví i u
morčat bez saténové srsti, pokud pochází z linie
saténových.
Nedoporučuje se krýt na sebe dvě saténová
morčata; jednak takové spojení zvyšuje
pravděpodobnost, že se ve vrhu objeví
osteodystrofie, a jednak obecně jsou saténová
Porovnání dvou hladkých morčat, hladké saténové je
morčata drobnější a mají jemnější stavbu. Po dvou
vpředu
saténových rodičích se mohou narodit zvířata
slabá a málo životaschopná.
Další problematické křížení se týká kreseb dalmatin
a šiml. Tyto kresby mají společný genetický základ,
který s sebou nese letální faktor. V případě, že
dojde ke spojení rodičů dalmatin a dalmatin, šiml a
šiml nebo dalmatin a šiml, některá mláďata se
narodí mrtvá. Ani při porodu živých mláďat nemusí
být vyhráno, protože mláďata mohou být
neživotaschopná a brzy umřít. U těchto spojení také
hrozí častěji samicím potraty, které je mohou
ohrozit na životě. Při chovu těchto kreseb je tedy
nutné spojovat vždy dalmatina nebo šimla
s jednobarevnými, popřípadě aguti a solid aguti
jedinci.
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Hladké, kresba dalmatin – černá

-

neoznačené fotografie pořídila přímo autorka textu vyjma fotografií plemen morčat
fotografie plemen morčat poskytla rodina Kroftových, CHS AndyMar
fotografie použité se svolením dalších autorů jsou označeny přímo jejich jménem
ostatní fotografie pochází z veřejně dostupných zdrojů a jsou označeny číslem

Veřejně dostupné fotografie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id15366/?taxonid=20699
https://en.wikipedia.org/wiki/Plains_pocket_gopher#/media/File:Geomys_bursarius.jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3793/?taxonid=20708
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id144417/?taxonid=35372
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3803/?taxonid=20666
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id44145/?taxonid=20635
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id357243/?taxonid=20672
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id139135/?taxonid=20687
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Lophiomys_imhausi.jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id176047/?taxonid=35689
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Nat_mouse__Christopher_Watson.jpg
12. https://nhmu.utah.edu/sites/default/files/Striped%20rat%20(Chrotomys%20whitehead)i.jpg
13. https://www.apopo.org

Písemná část mezinárodního kola soutěže mladých chovatelů se skládá z 30 testových otázek se třemi
možnosti, z nichž je vždy pouze jediná správná. Testové otázky vychází z tohoto studijního materiálu a
na každou z nich se dá v textu najít odpověď. Test je doplněn 30 fotografiemi hlodavců, které by měl
účastník soutěže určit a pojmenovat. Opět se bude jednat o hlodavce, kteří jsou v tomto textu
zmiňováni a popsáni. Při důkladném nastudování podkladů by nemělo účastníkům soutěže dělat potíže
rozpoznat požadovaný počet zvířat. Na závěr tedy stačí už jen popřát:
HODNĚ ŠTĚSTÍ!
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