


Říše: živočichové 
Kmen: strunatci
Třída: savci 
Řád: hlodavci
Podřád: myšovci
Čeleď: myšovití 
Podčeleď: 
pískomilové
Rod: pískomil 

Vědecká klasifikace:



• Pískomil mongolský je jedním z patnácti 
druhů pískomilů. 
• Jsou typičtí svým hedvábným dlouhým ocasem, který je 
zakončen chomáčkem chlupů. 
• Jejich srst je hnědo-béžová, mají černé oči a drápky. 
• Žijí ve skupinách maximálně o dvaceti členech. 
• Vyhrabávají podzemní nory. 
• Váží 70 - 110 gramů. 
• Jsou velcí 8 - 12 cm a ocas může být stejně dlouhý. 
• Po 24 - 26 dnech březosti porodí 2 - 8 mláďat. 
• Živí se semeny a přebytek ukládají do nory. 
• Jsou rozšířeni ve východní Asii. 
• Žijí v poušti Gobi. 
• Dožívají se 3 - 5let.



• Pískomilové jsou nenáročná, čilá zvířátka, která 
neustále pobíhají po kleci.

• Jsou to milí společníci a dají se snadno ochočit 
díky své přirozené zvědavosti.

• Pískomilové se vyskytují v různých barvách (zlatá, 
šedá, černá, bílá, aj.).



• Krmné směsi pro pískomily nebo křečky, můžeme 
doplňovat pampeliškovými listy, senem, mrkví, suchým 
chlebem, ovocnými či březovými větvičkami.

• Jako pamlsky můžeme použít oříšky, rozinky, moučné 
červy.

• Pískomilové mají sklon k tloustnutí, proto bychom měli 
omezit potravu s vyšším obsahem tuku a cukru.

• Zajistíme přístup k čerstvé pitné vodě.



Mohou se chovat 
v kleci či akváriu, velikost 
záleží na počtu zvířat.
Klec pro jedno zvíře by 
měla být veliká nejméně 
45 x 25 x 30 cm.
Pískomilové uvítají různé 
papírové roury či jiné 
prolézačky.
Jako podestýlku je možné 
dát hobliny.
Nemělo by také chybět 
seno na vystlání domečku.



• Pískomil může skákat až 50cm nad zem. 

• Žije mírumilovně v rodinných svazcích, musí-li 
bránit své teritorium, dokáže neúprosně bojovat. 

• Vyskytuje se ve skupinách s komplexní sociální 
strukturou a přísným hierarchickým uspořádáním.

• Buduje rozvětvený systém nor hlubokých 150 cm 
až 5m.





















Vytvořily:

Veronika Novotná
Kateřina Vychytová
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