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Kljub svojemu imenu morski prašički nimajo 
veliko skupnega s prašiči ali morjem. 
Izvirajo iz Južne Amerike, kjer njihovi divji 
sorodniki živijo na travnikih. Pri nas jih 
poznamo predvsem kot hišne ljubljenčke.

Aljin kotiček

Morski prašički lahko živijo tudi 8 let in več. Preden ga sprejmeš v svoj dom, 
dobro premisli – boš lahko zanj skrbel vse njegovo življenje?

Preden kupiš ali posvojiš morskega prašička, se prepričaj, 
ali je to prava žival zate. Boš imel zanj dovolj časa? Boš 
znal zanj pravilno poskrbeti? Kdo bo skrbel za morskega 
prašička, ko se boste z družino odpravili na počitnice? Kaj 
pa, ko bo treba k veterinarju? 

Družabni in ... glasni!
Brez družbe vrstnikov so morski prašički nesrečni in se 
počutijo osamljene. Živijo v skupinah, zato je pomembno, da 
imaš doma najmanj dva. Skupaj raziskujejo, spijo, se igrajo 
in čistijo drug drugega. Če se česa ustrašijo, se v družbi 
vrstnikov hitreje pomirijo. Ob vrstnikih se počutijo varno 
in prijetno. Morski prašički se sporazumevajo z različnimi 
zvoki. Piskajo in cvilijo, drgnejo z zobmi in se oglašajo na 
najrazličnejše načine, včasih zelo glasno.

Dolgodlaki, kratkodlaki in vrtinčasti
Morski prašički so različnih barv, razlikujejo pa se tudi 
po dlaki. Lahko imajo kratko ali dolgo dlako, nekateri pa 
imajo po telesu tudi vrtince. Obstajajo celo morski prašički, 
ki dlake sploh nimajo! Dolgodlake morske prašičke boš 
moral redno krtačiti, kratkodlaki pa česanja ne potrebujejo. 
Občasno boš moral postriči tudi kremplje, ki pujskom 
rastejo ves čas. 

Morskemu prašičku zobje rastejo vse življenje. Ko je seno, 
si jih brusi, da ostajajo zdravi in ne zrastejo predolgi.

Morski prašiček potrebuje družbo, 
da se dobro počuti. Slabo prenaša 
vročino, zelo občutljiv pa je tudi za 
nizke temperature. Je rastlinojed 
in mora imeti ves čas na voljo seno 
in svežo vodo. Skrbeti boš moral za 
njegove krempeljčke, če je prašiček 
dolgodlak, pa ga boš moral vsak dan tudi česati. Tudi ob 
dobri oskrbi lahko morski prašički včasih zbolijo. Če se to 
zgodi, ga bo treba peljati k veterinarju!

Alja Willenpart
Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si 

Potrebuje veliko prostora!
Za morske prašičke boš potreboval veliko kletko, ki naj bo 
široka vsaj en meter. V kletki naj bo mehka in udobna stelja, 
posodica za hrano in seno, hiška in tunelčki za skrivanje, 
igrače za glodanje, napajalnik z vodo in stranišče, kjer bodo 
prašički lahko opravljali potrebo.

Pazi, da kletka ne bo postavljena preblizu radiatorja in da 
ne bo na prepihu. Morski prašički so namreč občutljivi za 
mraz in vročino. Ker so to zelo radovedne in inteligentne 
živali, morajo vsak dan nekaj ur preživeti tudi zunaj kletke. 
Tako lahko raziskujejo, tekajo okrog in se družijo s teboj. 
Lahko jih odpelješ tudi na vrt, vendar poskrbi, da bodo 
varno ograjeni z vseh strani in da bodo imeli na voljo senco 
in skrivališče, kamor se lahko umaknejo. 

Seno, zelenjava in sadje
Morski prašički so rastlinojedi. To pomeni, da jedo različne 
rastline: sadje, zelenjavo, zelišča, travo ... Mesa in drugih 
živalskih izdelkov ne jedo. Glavni del njihove prehrane mora 
biti seno, ki naj bo sveže in na voljo ves čas. Poleg tega mu 
dvakrat na dan ponudi svežo zelenjavo in sadje. Radi imajo 
na primer blitvo, brokoli, zeleno solato, ohrovt, peteršilj, 
jabolka, jagode ... Nekaterih vrst zelenjave (na primer 
čebule, pora, krompirja) in sadja (na primer ananasa, 
avokada) pa morski prašički ne smejo jesti.

Poleg sena, sadja in zelenjave lahko ponudiš tudi brikete in 
mešanice semen, namenjene morskim prašičkom. Vendar 
naj bo to le majhen del njihove prehrane. Sladkarije in 
ostanki kosila pa za morskega prašička niso primerni. Ne 
pozabi tudi na svežo vodo – to mora imeti na voljo ves čas.
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