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I  ÚVOD

        Ve výběru mého tématu jsem zpočátku váhala, ale nakonec se rozhodla vybrat si 

morče. Morčata jsou mým společníkem už od mala a věřím tomu, že většina z vás je má 

doma také, a proto bych vám o nich ráda pověděla něco víc. 
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II    TEORETICKÁ ČÁST 

            1  ZÁKLADNÍ INFORMACE

                1.1 Původ

               

                     Morčata byla původně divoká zvířata, která volně žila ve skupinách v Jižní 

a Střední Americe. O tom jak se dostala do Evropy, existují dvě varianty. Jedna tvrdí, že je

sem v 16. století dovezli Španělé. Ta druhá říká, že se morčata do Evropy dostala až díky

americkým  mořeplavcům  okolo  18.  století.  Evropané  už  morčata  sice  nejedli,  ale  do

laboratoří si morčata svoji cestu našla.  

              1.2 Stavba a popis těla

                  Jsou to savci z řádu hlodavců. Jak už z názvu vyplývá, tak budou hlodat. 

 K hlodání jim slouží dva přední hlodáky. 

                  Dorůstají velikosti okolo 20-36 cm a váží 700-1200g, ale některé druhy mohou

vážit až 1800g. Mají různé druhy zbarvení a délku srsti, která se odvíjí od jejich druhu. 

                  Stejně jako většina zvířat mají morčata na předních a zadních nohou jiný počet

drápků. Na přední noze mají drápky čtyři a na zadní tři. 
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                                                                             Vlastní foto

1.3 Plemena

                    V základě se třídí na dlouhosrstá, krátkosrstá a bezsrstá.

                  Mezi nejznámější krátkosrstá patří hladké morče, rozeta a rex. Rozety dostaly

svůj název podle rozet (Rozeta je kruh, z kterého vyrůstá srst.), které mají po sobě. Správně

by jich  měli  mít  osm. Rex má srst  podobnou hladkému morčeti.  Srst  jde pouze jedním

směrem, ale mají ji oproti hladkému morčeti o dost kratší. 
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                                             Kříženec hladkého morčete a rozety

                                                               Vlastní foto

                 Mezi dlouhosrstá patří například coronet, který má na sobě také rozetu, ale pouze

jednu, a to na hlavě. 

                    Mezi bezsrstými, je velmi známé pouze skinny, ale doopravdy je jich více.

Skinny morče  je  téměř  bez  chlupů,  má  pouze  na  nose  pár  chloupků.  Velmi  zajímavým

druhem je baldwin. Baldwin se narodí jako morče chlupaté a od 5. dne po svém narození

chlupy začíná postupně od hlavy ztrácet. Dále tam patří véčko a pompon. 
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                                                                 Skinny morče

                                                                                Vlastní foto

Cuy je velmi obrovský a má hmotnost až dva kilogramy. 

         2 CHOV

                2.1 Ubikace

                Už při pořizování ubikace bychom měli počítat s tím, že ji pořizujeme

minimálně pro dvě morčátka, jelikož morče je společenský druh a je nerado samo, ale

určitě bych nedoporučovala pořídit jako kamaráda králíka, je úplně jedno jaké velikosti

a druhu, ale králík může morče vnímat jako sexuální objekt. Mezi morčaty jsou taky

někdy  nevhodné  dvojice,  některé  samice  se  nemusí  snést  s  jinou  samicí,  proto  je

vhodné si pořizovat sourozence. 
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                    Ideální klec by měla mít tak 90 cm na 100 cm. Klece mohou mít i více pater, ale

cesta do dalšího patra musí být bezpečná, stejně jako celá klec. Ubikaci je možné udělat

i z ohrádky pro hlodavce, ale ta také musí být dostatečně velká.

               2.2 Vybavení ubikace

                Samozřejmostí každé ubikace je podestýlka. Podestýlka by neměla být tvrdá. 

Z toho mohou mít morčata otlaky. Nejlepší podestýlka je papírová, která je krásně měkká

anebo kobereček. Ke koberečku však nesmí chybět záchod, na které se morče musí naučit 

a ne každé se to naučí.

                Nezbytnou součástí každé ubikace je také miska na jídlo. Nejlepší je keramická,

plastové se lehce převrhnou a morče je bude kousat. Miska na vodu by také měla být raději

keramická, ale nejlepší je pítko. 

                  Každé morčátko se bude cítit bezpečněji, když tam bude mít domeček. Domeček

by však neměl být plastový, ale dřevěný a dostatečně veliký. Jako dobrá schovka poslouží 

i  tunel,  ten by však měl být také dřevěný. Bezsrstá morčata by měla mít určitě i  nějaký

domeček, v kterém jim bude teplo, tedy nějaký látkový. 

                2.3 Strava

                  Pro morčata se vyrábí velmi mnoho druhů směsí jídla, ale málo které je vhodné.

Morčata by v krmivu rozhodně neměla mít obiloviny, ty obsahuje většina krmiv, protože je

to levné a tak to se to výrobcům vyplatí. Velmi častou ,,pochoutkou“ jsou barevné kroužky,

které  samozřejmě  obsahují  také  obiloviny,  ale  nejenom  ty,  většina  z  nich  obsahuje  

i chemická barviva, která nejsou pro morčata také dobrá. 
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                          Vlastní foto                                                                                          Vlastní foto

             Směs nalevo je plná obilovin, barevných křupek a je s minimem bylinek. Směs

napravo je bezobilná, jsou v ní bylinky a sušené ovoce a zelenina. 

                 Morčata si ráda pochutnají na nějakých bylinkách. Prodává se spousta směsí, ale

plno z nich si můžete sami natrhat, například sušená kopřiva, snadno dostupná, ale i tak jí

málo kdo dává svému morčeti. 

                 Vitamínem, které je nezbytný morčeti podávat je vitamín C. Morče si ho neumí

samo vyrobit. Existují různé druhy podání. 

                 Sušené pečivo je jedno z dalších oblíbených u lidí, které je podávají svým

mazlíčkům, ale  morčeti  by se  rozhodně dávat  nemělo.  Morčatům z něj  může být  velmi

špatně.

                 Tyčinky na broušení zubů, plné obilovin a slepené medem, jsou také velmi

populární, jednou za čas určitě morčeti neuškodí, ale není to rozhodně něco, co by mělo
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morče dostávat pravidelně. Na broušení zoubků je dobrý nějaký kousek větve z ovocného

stromu.

 

               Zelenina je také oblíbenou pochoutkou morčat, ale neměli by jí dostávat mnoho 

a měli bychom si dávat pozor na zeleninu, která nadýmá. Ovoce mohou také, ale nemělo by

být exotické. 

        

                                                                                         Vlastní foto
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              3 NEMOCI

              Velmi často se u morčat vyskytují otlaky. Vznikají, když mají morčata tvrdou

podestýlku nebo i hobliny.  Mají odřená chodidla, hodně často je noha celá opuchlá, drápky

rostou různými směry a je to pro ně velmi bolestivé. Některá morčata se kvůli tomu odmítají

hýbat a nejí. 

                I samotné drápky mohou způsobit problémy. Přerostlé drápky mohou bránit  

v pohybu. Tento problém má jednoduché řešení a to jednoduše drápky zastřihnout.

                Když se jim něco dostane do oka, může se jim tam vytvořit zákal. Většinou to není

nic vážného, ale je potřeba vyhledat veterináře. 

                 Snad častěji nežli otlaky mají průjem. Ten je pro morčata opravdu nebezpečný a je

potřeba vyhledat veterináře, protože velmi často na něj umírají.

              Morčata mají stejně jako lidé rýmu. Ta  většinou odezní sama, po tom co morče má

dostatek tepla. 

               4 ŘEČ

                       Nejčastějším zvukem, které morče vydává, je pískání „uííí, uííí“. Morče tím

oznamuje, že má hlad a nebo se mu něco nelíbí. Dalším zvukem  je „čut- čut- čut“ . Ten

vydávají, když jsou šťastná a spokojená. Když mají strach, tak cvakají zuby nebo se třesou

se zvukem „brrr“.  Méně známou věcí je to, že morče umí i zpívat. Zpívají, když jim je po

někom smutno, třeba když matka opustí svá mláďata, tak občas steskem zpívá.
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III PRAKTICKÁ ČÁST

            Jako praktickou část jsem si zvolila dotazník. Mým cílem bylo zjistit, jak moc lidé

o morčatech vědí a kolik lidí to morče doma má. Dotazník jsem dala na sociální sítě, kde

převažuje věk okolo 15-20 let. Dostala jsem 100 odpovědí. 

1. Jsem dívka/chlapec.
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Dívka

Chlapec



2. Máš doma morče?

Mým odhadem bylo, že to bude tak půl napůl. Dokonce jsem věřila že lidí, co budou mít
morče, bude víc. To že většina lidí morče nemá, mě velmi překvapilo.
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Ne



3.  Máš pouze jedno morče? (Odpovídejte,  pouze v případě,  že jste  na předchozí otázku
odpověděli ANO)

Převažuje skupina lidí, kteří mají více morčat, za což jsem ráda. Jak jsem již zmiňovala,
morčata jsou společenská zvířata. 
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Ne, mám dvě

Ne, mám více jak dvě



4. Víš, že existují i jiné druhy morčat? Např. skinny

Morčat existuje mnoho druhů, byla jsem překvapena, že o tom někdo neví.
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5. Kolik drápků mají morčata?

Již zmiňovanou zvláštností je to, že mají na předních a zadních nohou jiný počet drápků (na
předních 4 a na zadních 3).
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9

Na obou nohou 4 drápky

Na předních nohou 4 a na 
zadních 3

Na obou nohou 3 drápky



6. Vyber, co morče MŮŽE jíst. 

Zde byla možnost více odpovědí. Správně byly dvě (sušená kopřiva a jablko). Na tom, že
morče může jablko, se shodli skoro všichni. Kopřivu by morčeti dala téměř polovina, což si
myslím,  že  také  není  špatné.  Obiloviny  na  tom dopadly  stejně  jako  kopřiva,  ale  s  tím
rozdílem, že obiloviny morče nesmí.  Oříšky a suché pečivo na tom dopadlo stejně a  to
docela dobře s pouze 23 hlasy. 
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7. Je morče hlodavec?

Jednoduchá otázka a skoro jednohlasná odpověď, která byla správná. 
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IV ZÁVĚR

        Děkuji za pomoc paní učitelce Janečkové a všem, kteří vyplnili dotazník. Doufám, že
jste se v mé práci dozvěděli něco nového a přiblížila jsem vám, jaké je to mít doma morče. 
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VI PŘÍLOHY

          Všechny fotografie uvedené v přílohách jsou vlastní. 
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