
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

budra ali morski prašiček
(Cavia aperea porcellus)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Stres povzročajo: ljudje, sovrstniki (neprimerna sk-
upina živali, dominantna žival nadleguje podrejene), 
druge živali, neprimerni nastanitveni pogoji in preh-
rana ter bolezni.
Morski prašički so v naravi plen in zato spretno prikri-
vajo znake bolečine ali bolezni. Že blage spremembe 
v njihovem obnašanju, apetitu in iztrebljanju so lah-
ko pomemben znak, da je z vašim ljubljenčkom nekaj 
narobe.
Znaki stresa ali slabega počutja so: postanejo 
manj aktivni, manj jedo in hujšajo, imajo nenegovan 
kožuh, se ne zanimajo za okolico, se izolirajo od sos-
tanovalcev, so zgrbljeni in se nočejo premikati.

Ob nakupu pogosto kaže znake stresa, ki trajajo 2 do 
3 dni. 

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka
Dermatofitoza
Salmoneloza
Kolibaciloza 
Psevdotuberkuloza

zanimivost
Imajo 11 različnih tipov klicev, nekaterih človeško uho ne 
more zaznati.

Ukrepi: 
Poskrbimo, da je naš morski prašiček zdrav, ob znakih 
bolezni pa ga nemudoma odpeljemo k veterinarju. 
Zdravljenje živali in razkuževanje opreme izvajamo po 
navodilu veterinarja. Preprečujemo tudi stik z drugimi 
(domačimi in divjimi) živalmi.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Brejost

Število mladičev

Optimalna temp. okolja

5-10 let

2-6

16-24 °C

59-72 dni

20-40 cm

2-3 mesece

700-1200 g

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

Z njim ravnamo mirno, brez hitrih gibov. Hitro se 
prestraši in pobegne. Samo rokovanje z morskim 
prašičkom ni zahtevno, jih je pa težko ujeti, saj 
zelo hitro tečejo. Običajno se ob rokovanju glasno 
oglašajo. Prime se ga tako, da se ga z eno roko ob-
jame okoli telesa pod sprednjimi nogami, z drugo 
roko pa podpre zadek. Vedno pazimo, da nam ne 
pade ali skoči iz naročja.

ravnanje z morskim 
prašičkom

KDO SEM?

Nekatera urgentna stanja; priporočamo obisk 
pri veterinarju:

odsotnost iztrebkov in neješčnost
driska
oteženo dihanje
oteženo uriniranje ali kri v urinu

-
-
-
-

Avtorji:   Maša Rajšp, Katarina Pavlin, Valentina Kubale, 
  Zlatko Golob, Jožko Račnik
Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ...
Osnovna prehrana morskega 
prašička je seno, ki mora biti 
ves čas na voljo! Lahko jim ponu-
dimo tudi jedilno žlico komercialno 
pripravljenih peletov na dan. 

popestritev okolja

Morski prašički so zelo družabne živali, živijo naj 
v paru ali manjši skupini, ki je lahko mešana ali 
enospolna. Če razplod ni zaželen, je v mešanih 
skupinah potrebno samce kastrirati. 

V kletko jim namestimo več skrivališč, predorov, 
igrače iz vej, sena, kartona ali papirja ter veje in 
debla za glodanje.

Izogibamo se neprimernim materialom, ki bi jih 
lahko zgrizli in pogoltnili. 

Kletka iz nerjavečega jekla in 
plastike ter s polnim dnom

Nastilj za kletko (žaganje, 
rezan papir, seno, mleti ko-
ruzni storži)

Skrivališča (vsaj eno za vsako 
žival)

Oprema za igro in  zaposlitev 
(tuneli, igrače)

Ograda za razgibavanje ali 
pašo

Ščipalka za nohte (primerna 
tudi tista za mačke)

Transportni boks

Posoda za hrano

Stojalo za seno (jasli)

Napajalnik

Kvalitetno travnato seno 
(za 1 kg)
Peletirana hrana 

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

60-150 €

 
5-10  €

10-30 €

3-15 €

30-80 €

4 €

15-20 €

10 €

5 €

5-15 €

5-10€ 

10-15 €

160-350 €
25-40 €

Kot posladek lahko občasno dobijo košček jabolka ali 
korenja. 

nevarnosti

Iz dosega odstranimo nevarne predmete, 
strupene rastline in zavarujemo električne 
kable. Budro ob izpustu iz ograde neprestano 
nadzorujemo.

Komunikacija

Morski prašički komunicirajo s piskajočimi zvoki. 
Tudi ob bolečini lahko glasno zacvilijo. 

Če postaneš lastnik morskega prašič-
ka pri 18. letih, boš zanj predvidoma 
skrbel do svojega 28. leta, zato preden 
se podaš v nakup, dobro premisli, ali 
je izbira prava?

sveža trava 
listnata solata
radič
detelja 
grint
peteršilj
brokoli
paprika
bučke 
kumare

Hrana, ki jo lahko ponudimo vsakodnevno:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Hrana, ki je ne dajemo:
kruh ali prepečenec
čebula, česen, por, drobnjak, šalotka, 
rabarbara
fižol, semena, oreščki
avokado 
hrana za druge glodavce ali kunce

-
-
-
-
-
-

kdo je primeren lastnik?
Morski prašiček je zanimiv, radoveden in živahen 
hišni ljubljenec. Je zelo družabna žival, ki išče stik 
s človekom in se nanj naveže. Primeren lastnik je 
lahko vsak, ki je pozoren in mu nameni ustrezne 
bivalne pogoje, dobro prehrano in zdravstveno 
varstvo ter dovolj časa in denarja. Potreben je tudi 
primeren prostor za namestitev kletke. 
Dnevno potrebujejo svežo hrano in vodo ter izpust 
iz kletke, da se razgibajo.


