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Druhý díl
Úvod
Milí čtenáři, po podzimním čísle je tu
další článek o zvířatech, v minulém
čísle jste mohli číst o Sibiřském psovi
Husky. V tomhle čísle bude opět
nějaké zvíře, nebude to jedno zvíře,
ale budou to hned 2 zvířata.

Morče divoké
Určitě známe morče domácí, které
se chová skoro v každé domácnosti,
ale existuje také morče divoké, které
je předek morčat, které známe dnes,
i když vypadá trochu jinak.

Popis
V jakých zoo můžeme
vidět morče divoké?
• Zoo Praha
• Zoo Plzeň
• Zoo Jihlava
• Zoo Ohrada
• Zoo Ostrava

Způsob života

Původ
Morče divoké žije v Jižní Americe v
oblasti hor, především v travnatých
a křovinatých krajích od nížin
Argentiny až po vysokohorská údolí
v Andách. Morčata byla chována
indiány už před 9 tisíci lety a v
některých oblastech se dokonce
ještě chová. Morčata byla chována
pro maso a také jako obětní dary.
Tamní obyvatelé morčata často
chovali také jako mazlíčky pro děti.
Chovali je v příkopech u domů nebo
přímo v domech. Už tehdy byly
různé barevné typy, dokonce se
vyskytovaly i rozety. Černá morčata
byla hned po narození zabíjena kvůli
pověrčivosti, mysleli si, že černá
morčata přinášejí smůlu.

Jak už jsem zmiňoval, morče divoké
má odlišnou stavbu těla od morčete
domácího. Je delší a hubenější, díky
tomu také pohyblivější. Má úzkou
hlavu, což slouží ke snadnějšímu
pronikání křovinami. Zbarvení je
tmavohnědé až černohnědé (aguti).
Kožich je poněkud tvrdší než u
domácích morčat. Mláďata se rodí
již se srstí, vidí, slyší, jsou zcela
vyvinutá. Už druhý nebo třetí den
mohou pojídat tuhou stravu, jsou
tedy brzy samostatná. Samice
mláďata kojí zhruba tři týdny.

Morče domácí
Porovnejte rozdíly

Morče divoké je společenské zvíře,
tvoří velké skupiny. Vyhrabávají si
jednoduché zemní nory nebo
využívají opuštěná doupata jiných,
podobně žijících, zvířat. Málokdo by
do nich řekl, že jsou výbornými
skokany, kteří dokáží vyskočit až do
výšky jednoho metru. Aktivitou se
řadí mezi noční živočichy, což je
chrání před nepřáteli, mezi které
patří především draví ptáci.

Morče divoké
Surikata
Určitě jsme mohli v zoo vidět
zvědavé surikaty, které vesele a
roztomile panáčkovali na zadních.
Proto jako druhé zvíře jsem si vybral
surikatu.
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Druhý díl
Popis
Surikata má stříbřitě hnědý žíhaný
kožich s výraznými tmavými pruhy
na dolní polovině hřbetu. Má malé
uši se zvláštním záhybem, který
uzavírá a chrání zvukovod při
hrabání. Kolem očí jsou tmavé kruhy
a čenich je velmi špičatý. Štíhlý ocas
má spíš do černé špičky.

Ostré štěkavé a vrčivé zvuky jsou naléhavější, oznamují větší ohrožení, po
kterém se surikaty ihned ukryjí do nor.

… surikaty se do
žívají 12 – 14 let?
… psoun se podo
bá surikatě?

Způsob života
Surikaty tvoří kolonie až o třiceti
členech, které žijí v podzemní
soustavě nor, které dříve vyhrabaly
zemní veverky. Mláďata se rodí
slepá a holá, která zůstávají čtyři
týdny v noře, kde dostávají mateřské
mléko. Vyhledáváním potravy je
zaměstnáno nejvíce členů kolonie.
Aby při něm nebyli rušeni a byli v
bezpečí, stojí na vyvýšených místech
v jejich blízkosti pozorovatelé.
Surikata dobře vidí do dálky, hůře už
na blízko. Pozorovatelé stojí
vzpřímené na vyvýšeninách nebo
keřích, odkud v případě nebezpečí
vydávají varovné pištění nebo
kvokání.
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