


 Říše:        Živočichové
 Kmen:    Obratlovci
 Třída:      Savci
 Řád:        Hlodavci
 Podřád:   Morčatovci
 Čeleď:     Osmákovití
 Rod:         Osmák
 Druh:      Osmák degu



 Délka:  25 cm – 31 cm

 Ocas:  7,5 cm – 13 cm

 Hmotnost:  175 g – 300 g

 Volné rozšíření:  jihozápad Jižní Ameriky

 Březost:  83 – 90 dnů

Latinsky:  Octodon degus



 Je velmi malý, připomíná svou velikostí myš 

 Tělo je zbarvené převážně do hnědé barvy, spodní 

část těla bledá, nad a pod očima mohou být „víčka“ ze 

žluté srsti, na krku žlutý pás 

 Ocas je dlouhý, na konci se střapcem černé srsti a je 

lomivý – když je degu chycen za ocas, snadno se ho 

část odlomí



 Degu žije v koloniích, hloubí si rozsáhlý systém nor

  Ve dne sbírá rozmanitou rostlinnou potravu a během 

období sucha též trus dobytka 

 Přebytečnou potravu uschovává v doupěti na zimu



 seno, píce, ovoce, zelenina, obilniny, olejniny, 

 větvičky k ohryzání, 

 krmné směsi, 

 pamlsky ( různé druhy ořechů …), 

 minerální doplňky a vitamíny 



 KLEC  - možnost šplhu po stěnách, zachycení větví…

 VITRÍNA  -  minimalizují pach i hluk osmáků

 AKVÁRIUM -  pro osmáky není úplně vhodné

 PROFESIONÁLNÍ NÁDRŽE TYPU VELAZ

 VOLIÉRY – velké klece, kam mohou i stavitelé



 NAPÁJEČKY –  s vodou ( misky nevhodné )
 MISKY NA KRMIVO
 MISKA NA PÍSEK – písečné koupele
 PODESTÝLKA – hobliny,…
 VYBAVENÍ PRO ŠPLH – větve,…
 ÚKRYTY NA SPANÍ A ODPOČINEK – dřevěné domy,

…
 HRAČKY – stejné jako pro křečky



 Osmáci se začínají rozmnožovat poměrně pozdě, 
mezi 8. až 12. měsícem věku.

 Říje osmáků se projevuje typickými hlasovými projevy 
(zvláštní pískání) v krátkých časových intervalech. 
Říje se takto projevuje 1 - 2 dny. 

 Březost  je  u osmáků dlouhá 83 – 90 dnů, podle počtu 
mláďat. 



 Před porodem si samička připraví hnízdo.
 Blížící se porod poznáme podle toho, že se samičce 

začíná bříško sesouvat níž a dozadu. Při pohledu 
shora jí začíná výrazněji vystupovat páteř. 

 Délka porodu závisí na počtu mláďat. Většinou 
samičky rodí v rozmezí 10 až 60 minut.

 Samička po porodu mláďata očistí, olíže do sucha.
 Zbytky plodových obalů a placenty sežere 

(z důvodu, aby ve volné přírodě nepřátelé neodhalili 
novorozená mláďata)



 Osmáci  rodí v rozmezí 1 až 8 mláďat. Jejich porodní 

váha je obvykle mezi 5 až 15 g.
 Mláďátka osmáků jsou již po narození porostlá srstí, 

vidí a slyší a mají vyvinuté zuby. 

 Od 3. až 5. dne začínají ochutnávat pevnou potravu. 

Šplhat začínají ve čtrnácti dnech.

 Matka kojí mláďata po dobu šesti týdnů. V tomto 

věku již můžeme mladé osmáky  bez obav odstavit. 



 Nemoci nakažlivé (bakteriálního nebo virového 
původu) – jsou přenosné z ostatních laboratorních 
zvířat nebo z volně žijících hlodavců

 Nemoci parazitární – způsobují paraziti žijící v těle 
zvířat (kokcidiózy, toxoplasmóza, začervení,…) nebo 
vnější paraziti (draví roztoči, blechy, čmelíci,…)

 Nemoci vyvolané plísněmi 
 Ostatní nemoci (zánět kůže, přerůstání drápů, zánět 

spojivek, nemoci zubů, zánět žaludku,…)
 Úrazy a otravy



1) Osmáci jsou společenská zvířata, nesmíte je trápit        
         samotou

2) Při krmení je lepší střídmost, přebytek je škodlivý
3) Osmáci potřebují dostatek životního prostoru, jsou 

to temperamentní a pohyblivá zvířátka
4) Hlodání je pro osmáky typické, dokážou rozkousat    

téměř  vše, dodržujte hygienické zásady (denní, 
týdenní a sezónní péče) 

5) Při manipulaci osmáky NIKDY nechytejte za konec 
ocasu, jinak hrozí, že upadne
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