
Kjub imenu ne spada med prašiče. 
Rod obsega več kot 20 vrst  najpogo
stejša vrsta je navadni morski praši
ček.

Morski prašiček je majhna, okrogla 
živalca kratkih nožic, ki je postala 
tudi priljubljena domača žival.

Ime morski prašiček je v sloven
ščino prišlo iz nemškega imena 
Meer schweinchen, ki je bilo tudi vir 
imena v mnogih drugih evropskih 
jezikih. V angleščini se morski pra
šiček imenuje guinea pig. Izvor nem

škega imena je jasen, 
prašički so k nam 

prišli po morju. 
V angleščini pa 
se imenuje tako, 

ker so jih v tistem 
času prodajali na 

tržnicah po eno gvinejo 
(star angleški denar).

Udomačen je bil že leta 2000 pr. n. 
št. za hrano Inkom. V divjini živeči 
sorodniki morskega prašička se za
držujejo na travnikih, robovih goz
dov, v močvirjih in na skalnih krajih. 
Morski prašiček je ena izmed prvih 
udomačenih živali. Sodi v rod sesal
cev.

Odrasel morski prašiček meri obi
čajno okoli 20 cm v dolžino. Tehta 
od 600 do 1800 gramov. Ima majhno 
telo in relativno kratke noge. Gle
de na telo ima dokaj veliko glavo in 
majhna ušesa. Repek je dolg le 1,5 

Morski prašiček
cm. Morski prašički običajno živijo 
pet do šest let.

Razmnožujejo se skozi vse leto. 
Običajno dobi samica od 2 do 5 mla
dičev.

Samičke dosežejo spolno zrelost v 
štirih do šestih tednih, samčki pa v 
treh do štirih tednih, zato jih je pri 
starosti 21 dni potrebno ločiti od ma
tere in sester.

Morski prašiček je socialna žival. 
Njihovi sorodniki v divjini živijo v 
majhnih skupinah. Divji sorodniki 
morskih prašičkov so čisto na koncu 
prehrambene verige.

Morski prašički potrebujejo ve
liko gibanja. Priporoča se redno 
spuščanje iz kletke. So tudi izrazito 
družabne živali, zato potrebujejo za 
optimalni razvoj in počutje druge 
prašičke.

Ker v naravi živijo na tleh in ne ple
zajo, zelo slabo prenašajo padce iz 
katerekoli višine ter grobo prijema
nje. Iz tega razloga niso primerni za 
majhne otroke.

Stefan Lesjak – MAJHNI PRIJATeLJI
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Morski prašiček
Morski prašiček je izrazit vegeta

rijanec. Osnovo njegove prehrane 
sestavljajo seno, sveža listnata zele
njava in briketi na osnovi trave ali 
sena. Ob tem obvezno potrebuje tudi 
svežo vodo.

Obstaja veliko različnih pasem 
morskih prašičkov, med seboj se lo
čijo delno po velikosti, predvsem pa 
po dolžini, strukturi in barvi krzna. 
Ločimo jih na kratkodlake in dolgo
dlake pasme ter na prašičke z ravno, 
gladko položeno dlako.

VPRAŠANJA:

Najpogostejša vrsta je

    .

V angleščini se imenuje morski prašiček 

    .

Morski prašički živijo običajno let.

Pod oknom Domnove sobe raste trta. Domnov oče jo je speljal preko latnika.

Prvega dne poletnih šolskih počitnic je Domen zjutraj še sladko spal.

Pa je na latnik prifrfotal kos.

Podrgnil je kljun ob trto in zapel.

Lepo je pel kos, toda zbudil je Domna.

Zgodaj, prezgodaj za počitnice.

Domen je bil jezen.

Tudi naslednjega dne je zjutraj priletel kos.

In spet je zapel, natanko pod Domnovim oknom.

To se je ponavljalo vsak dan šolskih počitnic.

Le takrat ga Domen ni slišal, ko je bil s starši na morju.

Tako je kos Domna budil vse dolgo poletje.

Domen je kosa imenoval ptičja budilka.

Pa je prišel prvi september in prvi dan šole.

Kos zjutraj ni zapel,

Zato, ker je bil zaposlen z zobanjem prvega grozdja.

Domen ptičje budilke ni slišal in je sladko spal.

In je zamudil v šolo. Vsi so se čudili. »Budilka ni zapela!« se je Domen opravičil učiteljici.

PTIČJA BUDILKA
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