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ABSTRACT

Gerbils, a subfamily of rodents from Muridae family. In natural conditions, they inhabit West and South Asia and North Africa. 
There are savannah, steppes and desert regions. Therefore most of the animals from that subfamily are characterized by numerous 
adaptations to living in desert conditions. They look like mice with the difference that their tails are not naked like in mice but 
covered with hair and finished with a clump of hair at its end. One of the species of gerbils originating from Mongolia, Mongolian 
gerbil (Meriones unguiculatus) became a popular pet. Proper breeding requires knowledge of nutritional needs, environmental 
requirements and animal behavior. The field of zoology dealing with the study of animal behavior, both inherited and acquired, 
their adaptation aspect, individual development, spatial orientation and social behavior is ethology. The aim of the observations was 
to get to know the behavior of gerbils in different situations at different times of day, in the face of danger and the aspect of social 
behavior . Conclusions resulting from these observations will allow the securing of domestic breeding conditions close to natural 
ones which will favor the proper course of breeding and, as a result, will reduce the stress of animals and significantly affect their 
health condition.
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Wprowadzenie

Gryzonie (Rodentia) to najliczniejszy (2,2 tys. ga-
tunków) rząd ssaków (Mammalia), charakteryzujący 
się pojedynczą parą ciągle wyrastających siekaczy za-
równo w szczęce górnej, jak i żuchwie (ryc. 1). Przed-
nią powierzchnię siekaczy pokrywa twarde szkliwo, 
tylną natomiast zębina. Podczas gryzienia następuje 

zdzieranie zębiny, dlatego z przodu zęba pozostaje 
ostra krawędź. Ponieważ siekacze nie przestają rosnąć, 
zwierzę musi stale je ścierać, aby nie sięgnęły ani nie 
przebiły kości czaszki. Ostre siekacze wykorzysty-
wane są do gryzienia pokarmu, kopania jam i obrony. 
Do gryzoni zalicza się około 40% gatunków ssaków. 
Występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem 
Antarktyki. Zamieszkują różnorodne środowiska – 



80

Metodyka

Hodowla składała się z dwóch osobników. Obydwa 
zwierzęta to samce w wieku około 2 lat. Ich całkowita 
długość ciała wraz z ogonem wynosi 250 mm. Umiesz-
czono je w dwóch oddzielnych drucianych klatkach  
o wymiarach 100 x 70, 60 x 5. Klatki zostały wyposa-
żone w poidło, pojemnik karmowy, miejsca kryjówek 
(fot. 1) oraz poziome podesty (fot. 2). Zastosowanym 
podłożem były wióry drzewne dobrze chłonące wilgoć. 

tundrę, obszary leśne, sawanny, stepy, półpustynie  
i pustynie. Niektóre gatunki przystosowały się do ży-
cia w siedliskach antropogenicznych. Obejmują gatun-
ki nadrzewne (ursonowate, wiewiórkowate), drążące  
w glebie (gofferowate, kretoszczury) i częściowo wod-
ne (bobrowate, nutria, piżmak, kapibara, bobromysz 
bezucha). Większość gryzoni ma krótkie kończyny  
i długi ogon. Masa ciała większości gryzoni nie prze-
kracza 100 g. Dysponują dobrze rozwiniętym zmysłem 
węchu, słuchu i wzroku. Gatunki nocne często mają 
duże oczy, które wychwytują długości fal charaktery-
styczne dla ultrafioletu. Wiele z nich ma duże, czułe 
wibryssy, czyli włosy czuciowe. U niektórych gryzo-
ni występują worki policzkowe gromadzące pokarm, 
które mogą być pokryte futrem. Worki te mogą być 
wywracane na zewnątrz i czyszczone. Ich układ po-
karmowy jest sprawny. Pobierają prawie 80% dostar-
czanej energii. Zjadając celulozę, zmiękczają pokarm  
w żołądku, po czym przesuwają do kątnicy, gdzie 
bakterie rozkładają go do prostszych węglowodanów. 
Praktykują koprofagię – zjadają bryłki swojego kału, po 
czym zawarte w nich składniki odżywcze, są wchłania-
ne przez jelito. Przez to gryzonie często tworzą twarde  
i suche grudki kału. Wykazują tendencję do zachowań 
społecznych. Zachowania te umożliwiają skutecz-
niejszą ochronę, kontrolę zajmowanego terytorium, 
usprawniają opiekę nad potomstwem. 

Behawioryzm (ang. behavior lub behaviour – zacho-
wanie), który rozumiany jest jako nauka o zachowaniu 
ludzi oraz zwierząt, uzależniony jest od środowiska. 
Behawioryzm zależy od indywidualnych predyspozy-
cji każdego organizmu do uczenia się, które odbywa 
się poprzez wielokrotne wzmocnienia. Według tak zde-
finiowanego behawioru zachowanie jest odpowiedzią 
na bodźce środowiskowe, a przyczyną zachowania są 
przeżyte zdarzenia wpływające na konsekwencje w po-
stępowaniu. Środowisko jest dla organizmu informa-
cją, czy w danej sytuacji konkretne zachowanie będzie 
wzmacniane, czy nie. 

Podstawowymi pojęciami w naukach behawioral-
nych są etologia, psychologia zwierząt, ekologia be-
hawioralna i socjobiologia. Wiedza zawarta w wymie-
nionych obszarach wskazuje na skoordynowany zespół 
krótkotrwałych (w odróżnieniu od zmian fizjologicz-
nych), uzewnętrzniających się reakcji organizmu, które 
mogą być przyswajane przez inne osobniki zwierzęce 
lub człowieka. Tego rodzaju działania nazywa się re-
akcjami behawioralnymi. Do reakcji behawioralnych 
mogą być zaliczone mimika, przyjmowane pozy, po-
pisy ruchowe zwierząt, wydawane dźwięki, które służą 
w porozumiewaniu się zwierząt, zmiana barwy, zmiana 
własnego pola elektrycznego u ryb elektrycznych, usu-

wanie kału, moczu służące zachowaniom terytorial-
nym, wydzielanie substancji chemicznych (wosku, nici 
przędnych), bioluminescencja. Elementarne rodzaje 
zachowania zwierząt mają charakter stosunkowo pro-
stych, dziedzicznych reakcji odruchowych, takich jak 
odruchy obronne, kinezy, taksje, tropizmy u roślin. 
Złożone wzorce zachowania się zwierząt są zwykle 
oparte na instynkcie i są modyfikowane uczeniem się, 
a nawet inteligencją i w dużej mierze są zależne od 
popędu. Gryzonie wykazują szeroki zakres zachowań 
społecznych. Występuje wśród nich pierwszy pozna-
ny wśród ssaków system kastowy. Większe gryzonie 
wykazują tendencję do życia w grupach rodzinnych,  
w których rodzice i dzieci żyją razem. Mogą tworzyć 
kolonie, opierające się na więziach pomiędzy samica-
mi. Samce po zakończeniu karmienia i osiągnięciu do-
rosłości rozchodzą się i jako dorosłe wiodą wędrowny 
tryb życia. Tworzenie kolonii polega na budowie wiel-
kich miast, zajmujących wiele hektarów. Składają się 
one z licznych jam, które nie łączą się ze sobą. Jamy 
drążone są i zamieszkiwane przez terytorialne grupy 
rodzinne, zwane koteriami. Koteria zwykle składa się  
z dorosłego samca, trzech lub czterech dorosłych sa-
mic oraz kilku nieprzystępujących do rozrodu roczni-
ków i młodych z ostatniego roku. Osobniki w obrębie 
koterii są do siebie przyjaźnie nastawione, ale wrogo 
natomiast do innych, co objawia się obroną terytorium.

Ryc. 1. Budowa uzębienia gryzoni
Fig. 1. Construction of rodent teeth
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Ponadto co 3–4 dni dodawano niewielkie ilości siana. 
Ich pożywienie stanowiły suchy pokarm: kostka wap-
na, karma mieszana, która składała się m.in. z: płatków 
kukurydzy, pszenicy, suchego chleba, słonecznika, na-
sion dyni i owsa, oraz pokarm mokry, czyli kawałki 
jabłka, pomidorów, sałaty i selera. ponieważ świeże 
warzywa dają myszoskoczkom dodatkowe płyny oraz 
witaminy.

Celem prowadzonych obserwacji była analiza zacho-
wań pary myszoskoczków w zmieniających się warun-
kach hodowli. Zmiana warunków hodowli polegała na:

1. Zmianie wyposażenia klatki poprzez dodawanie 
kolejnych kryjówek.

2. Czasowzm łączeniu w jednej klatce obydwu 
osobników. 

3. Obserwacji zachowania się zwierząt w wyniku 
przebywania w tym samym pomieszczeniu kota do-
mowego, w którym znajdowały się klatki hodowlane 
z myszoskczkami.

Wyniki obserwacji powinny wskazać, który ze 
zmieniających się czynników zostanie zapamiętany, 
a zwierzęta będą powtarzać zapamiętane czynności, 
a które z zachowań będą miały jedynie charakter in-
stynktowny.

Fot. 1. Kryjówka myszoskoczków (fot. Lesiak) 
Photo 1. The gerbils’ hideout (photo. Lesiak) 

Fot. 2. Poziomy podest w klatce (fot. Lesiak)
Photo 2. Horizontal platform in a cage (photo. Lesiak)

Charakterystyka obiektów badań

Budowa ciała suwaków mongolskich

Długość ciała typowego myszoskoczka mieści się  
w przedziale od 150 do 300 milimetrów, włącznie  
z ogonem, który stanowi około połowę długości całego 
ciała. Ogon pokryty jest sierścią i jest zakończony kit-
ką z czarnym włosiem do 20 mm. Sierść ma około 10 
mm długości i jest przeważnie jasnobrązowa z czarnym 
przeplotem. Ich kolorystyka może być zróżnicowana od 
szarosiwej po brązowoczerwoną i dostosowana do kolo-
rystyki naturalnego środowiska ich życia. Myszoskoczek 
ma zazwyczaj biały brzuch, rzadziej kremowy (fot. 3). 
Czaszka jest stosunkowo szeroka, liczy do 40 mm dłu-
gości. Uszy z zewnątrz są pokryte krótką sierścią, nieco 
szare, przyprószone bielą. Oczy czarne, wypukłe. Dooko-
ła oczu i na policzkach sierść jest szara. Tylne kończyny 
są drobne, nieco wydłużone. Spody łap pokrywa sierść  
z wyjątkiem fragmentu pięty. Pazury są czarne. Samce są 
nieco większe od samic. Suwak mongolski jest ssakiem 
wyglądem przypominającym myszy lub szczury, dlate-
go został zaliczony do tego samego podrzędu co myszy 
i szczury (Muridae). Mówi się o nich jako o ,,szczurach 
pustynnych”, myszoskoczki należą jednak do oddzielnej 
podrodziny myszoskoczków (Gerbillinae). Systematyka 
suwaka mongolskiego przedstawia się następująco:
Gromada ssaki
Podgromada ssaki żyworodne
Szczep  łożyskowce
Rząd  gryzonie
Rodzina  chomikowate
Podrodzina myszoskoczki
myszoskoczek/suwak mongolski (Meriones unguicula-
tus)]
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W naturze zamieszkują sawannę, stepy oraz rejony 
pustynne. Żyją grupowo do 20 osobników, spośród któ-
rych tylko jedna określona para regularnie wydaje po-
tomstwo. Budują duże nory, rozciągające się na około pół 
metra głębokości, które łączą systemy ślepych korytarzy 
przeznaczonych na gniazdo lub gromadzenie pożywienia. 
Suwak mongolski jest gryzoniem, dlatego musi ścierać 
stale rosnące siekacze. Dorosłe samce mają widoczne 
wybrzuszenie u nasady ogona – jest to moszna. Samice 
mają widoczne brodawki. Najważniejszą cechą jest od-
ległość między odbytem a ujściem układu moczowego –  
u samic jest ona znacząco mniejsza niż u samców. Ich śro-
dowisko naturalne jest suche. Dlatego też myszoskoczek 
jest przystosowany do oszczędzania wody w organizmie 
poprzez wydalanie niewielkich ilości moczu. Ciepłotę 
ciała utrzymują dzięki owłosionemu ogonowi i małym 
małżowinom usznym. Posiadają dobrze rozwinięte ucho 
wewnętrzne i środkowe, co zapewnia im doskonały słuch. 
Odbierają wrażenia słuchowe nawet przy bardzo niskich 
częstotliwościach dźwięków, same jednak rzadko wydo-
bywają jakiekolwiek odgłosy. Myszoskoczki komunikują 
się i rozpoznają za pomocą zapachu.

Fot. 3. Białokremowe ubarwienie myszoskoczka (fot. Lesiak)
Photo 3. White-cream coloration of gerbils (photo Lesiak)

Fot. 4. Myszoskoczek o ciemnym ubarwieniu (fot. Lesiak)
Photo 4. Gerbil with dark coloration (photo. Lesiak)

Wyniki

Tabela 1. Charakterystyka zachowania myszoskoczka biało-
kremowego w zależności od wpływu czynników środowiska
Table 1. Characteristics of the behavior of the white-crested 
gerbican depending on the influence of environmental fac-
tors

Zmiana czynników 
środowiska

Charakterystyka zachowania my-
szoskoczka kremowego

Dodawanie kryjó-
wek

Kryjówki utworzono z wydrążo-
nych pni drzewa i łupin orzechów 
kokosowych. W klatce znajdowało 
się siano. Do każdej nowej kry-
jówki zwierzę wciągało niewielkie 
ilości siana, moszcząc wewnętrzną 
przestrzeń kryjówki. Każda z nich 
była odwiedzana cyklicznie. Przed 
zajęciem kryjówki myszoskoczek 
obchodził ją wokół lub kładł się 
przed wejściem, rozpłaszczając 
brzuch na podłożu.

Łączenie osobników Łączenie osobników odbywało 
się na dwa sposoby. W pierwszym 
przypadku w klatce myszoskocz-
ka jasnego umieszczono ciemnego, 
obserwując zachowanie zwierząt. 
Wzajemne obserwacje trwały około 
10 minut po czym nastąpiła gonitwa 
wywołana zachowaniem jasnego 
(był na swoim terytorium), następ-
nie zwierzęta zaczynały się gryźć. 
Należało natychmiast je rozdzielić.

W drugim przypadku umieszczono 
w klatce przezroczystą przegrodę. 
Rozdzielała zwierzęta, które się 
obserwowały bez możliwości bez-
pośredniego kontaktu. Wzajemne 
obserwacje trwały trzy dni. Jasny 
wykazywał większe zainteresowa-
nie niż ciemny sąsiad, objawiające 
się wędrówką wzdłuż oddzielającej 
oba obszary przegrody. Każde ze 
zwierząt miało na swoim teryto-
rium zapewniony karmnik, poidło 
i kryjówkę. W czwartym dniu ob-
serwacji usunięto przegrodę. Zwie-
rzęta nie atakowały się, ale każde  
z nich kontrolowało wcześniej wy-
znaczone terytorium, korzystało ze 
swojej kryjówki, karmnika i poidła 
bez próby ingerowania w obszar 
sąsiada.
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Obecność kota Zbliżanie się kota domowego do 
klatki myszoskoczka jasnego wy-
wołuje u niego stres, objawiający 
się stroszeniem włosów na ciele, 
cichym popiskiwaniem, a następ-
nie ucieczkę do kryjówki. Zwierzę 
wysuwa jedynie głowę w otworze 
kryjówki, obserwuje potencjalne 
zagrożenie, a następnie po odda-
leniu się kota opuszcza kryjówkę, 
i powraca do spokojnej penetracji 
przestrzeni klatki.

Tabela 2. Charakterystyka zachowania myszoskoczka ciem-
nego zależności od wpływu czynników środowiska
Table 2. Characteristics of dark gerbil behavior depending 
on the influence of environmental fact

Zmiana czynników 
środowiska

Charakterystyka zachowania my-
szoskoczka ciemnego

Dodawanie kryjó-
wek

Kryjówki zbudowane z fajanso-
wych pojemników (fot. 1) roz-
mieszczono na dnie klatki, poniżej 
poziomego podestu. Podłoże sta-
nowiły drewniane wióry. Po wsta-
wieniu do klatki nowych kryjówek 
myszoskoczek początkowo nie wy-
kazywał nimi zainteresowania, na-
stępnie chwilowo penetrował każ-
dą z kryjówek, po czym opuszczał 
ją, a następnie w kolejnych dniach 
prowadzonych obserwacji stwier-
dzano, że zajmował tylko jedną, tę, 
która od początku zasiedlenia klatki 
stanowiła miejsce jego schronienia. 

Łączenie osobni-
ków

Łączenie osobników odbywało 
się na dwa sposoby. W pierwszym 
przypadku w klatce myszoskoczka 
jasnego umieszczono ciemnego, 
obserwując zachowanie zwierząt. 
Wzajemne obserwacje trwały około 
10 minut, po czym nastąpiła goni-
twa wywołana agresywnym za-
chowaniem jasnego (był na swoim 
terytorium), następnie zwierzęta za-
czynały się gryźć. Osobnik ciemny 
był intruzem, wprowadzony został 
na nowy dla siebie teren, dlatego 
był atakowany. Należało natych-
miast je rozdzielić.

W drugim przypadku umieszczono 
w klatce przezroczystą przegrodę. 
Rozdzielała zwierzęta, które się ob-
serwowały bez możliwości bezpo-
średniego kontaktu. Wzajemne ob-
serwacje trwały trzy dni, a każde ze 
zwierząt miało na swoim terytorium 
zapewniony karmnik, poidło i kry-
jówkę. W czwartym dniu obserwa-
cji usunięto przegrodę. Zwierzęta 
nie atakowały się, ale każde z nich 
kontrolowało wcześniej wyznaczo-
ne terytorium, korzystało ze swojej 
kryjówki, karmnika i poidła.

Obecność kota Obecność kota w pobliżu klatki  
z myszoskoczkiem powodowała 
występowanie u niego objawów 
niepokoju. Niepokój wyrażał się 
wydawaniem pisku. Zaobserwo-
wano również charakterystyczny 
dźwięk, który słyszany był podczas 
rytmicznego tupania. Mało to miej-
sce tylko podczas pojawiania się  
w pobliżu klatki kota. Mogło więc 
być wynikiem wyczuwania niebez-
pieczeństwa.

Podsumowanie i wnioski

Hodowane myszoskoczki mieszkają w dwóch od-
dzielnych klatkach, ponieważ nie są w stanie tolero-
wać się na tym samym obszarze. Gdy dochodzi do 
bezpośredniego kontaktu zaczynają ze sobą walczyć. 
Próby łączenia obydwu zwierząt poprzez stosowanie 
przezroczystej przegrody ciągle stanowiły wzajemne 
zagrożenie dla obu myszoskoczków. Obserwowane  
w trakcie badań zwierzęta na czas odpoczynku korzy-
stały z kryjówek zainstalowanych w klatkach. W cią-
gu dnia pożywiały się lub piły, ale rzadko korzystały 
z poidła – około raz na 2 dni. Powodem jest to, że ich 
naturalnym środowiskiem życia są stepy, na których 
ciężko znaleźć wodę. Dlatego nie mają na nią dużego 
zapotrzebowania. Ich aktywność dobowa przejawia się 
bieganiem, skokami w klatce, poruszaniem się po wy-
znaczonych półkami poziomach, które zamontowano 
w prowadzonej hodowli. Często układały się na podło-
żu w pozycji poziomej, co wynika z obecności gruczo-
łu zapachowego znajdującego się na brzuchu, którym 
również pocierają każdy nowy przedmiot, znajdujący 
się w klatce. Bardzo chętnie przyjmują podawane sma-
kołyki. 

Informacje podawane w literaturze zwracają uwagę 
na nietypowe dla ssaków, a powszechnie występujące 
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u gadów zjawisko autotomii. Myszoskoczek, uciekając 
przed wrogiem, któremu udało się chwycić jego ogon, 
ratuje życie, odrzucając go. Przestraszony, czując za-
grożenie, może więc pozbyć się ogona w każdej sytu-
acji, która będzie dla niego stresująca. Życie bez ogona 
jest utrudnione, ponieważ traci on sprawność ruchową, 
trudniej mu utrzymać równowagę i nie może wysoko 
skakać. Rana po odrzuceniu ogona goi się sama. Pro-
wadząc hodowlę tych zwierząt, należy zatem uwzględ-
nić następujące czynniki:

1) myszoskoczki są zwierzętami podatnymi na 
stres, dlatego należy unikać sytuacji, które mogą go 
spowodować,

2) wyraźnie zmieniają zachowanie w sytuacjach stre-
sowych. jeżąc sierść, wydając niepokojące odgłosy, prze-
stępując z nogi na nogę i chowając się w kryjówkach,

3) są zwierzętami terytorialnymi, zaznaczają tery-
torium zapachowo i bardzo agresywnie bronią terenu,

4) aktywność dobowa zależy od zapotrzebowania 
pokarmowego, częściej jednak przypada na godziny 
wieczorne,

5) wykazują niewielkie zapotrzebowanie na wodę, 
ale bardzo chętnie przyjmują smakołyki.
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STRESZCZENIE

Myszoskoczki, dawniej: suwaki gerbile (Gerbilli-
nae), jest to podrodzina gryzoni z rodziny myszowa-
tych (Muridae). W warunkach naturalnych zamieszkują 
zachodnią i południową Azję i północną Afrykę. Są to 
sawanny, stepy oraz rejony pustynne, w związku z tym 
większość zwierząt z tej podrodziny charakteryzuje się 
licznymi przystosowaniami do życia w warunkach pu-
stynnych. Wyglądem przypominają myszy z tą jednak 
różnicą, że ich ogony nie są nagie tak jak u myszy, ale 
pokryte sierścią i zakończone kępą włosów na jego koń-
cu. Jeden z gatunków myszoskoczków wywodzący się 
z Mongolii, suwak mongolski (Meriones unguiculatus), 
stał się popularnym zwierzęciem domowym. Prawidło-
we prowadzenie hodowli wymaga znajomości potrzeb 
pokarmowych, wymagań środowiskowych i zachowa-
nia zwierząt. Dziedziną zoologii zajmującą się bada-
niami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych, jak  
i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem 
osobniczym, orientacją przestrzenną i zachowaniami 
społecznymi jest etologia. Celem prowadzonych obser-
wacji było dokładne poznanie zachowania się myszo-
skoczków w różnych dla nich sytuacjach, w różnych 
porach dnia, wobec zagrożenia i aspekcie zachowań 
społecznych. Wnioski wynikające z obserwacji pozwolą 
na zabezpieczenie w hodowlach domowych warunków 
zbliżonych do naturalnych, co będzie sprzyjać prawidło-
wemu przebiegowi hodowli, a w związku z tym zmniej-
szy stres zwierząt i w istotny sposób wpłynie na ich kon-
dycję zdrowotną.


