
Info o Surikatě: 
Český název : Surikata 
Latinský název : Suricata suricatta 
Třída : savci 
Řád : šelmy 
Popis : Surikaty dorůstají délky 25 – 35 cm s ocasem dlouhým 25 cm. V kohoutku dosahují 
výšky 15 cm, váží až 1 kg. Dožívají se 10 – 13 let. Mají pískově zbarvenou srst s příčnými 
pruhy, oči jsou rámované černě, stejně jako špička ocasu. Srst pomáhá surikatám regulovat 
teplotu těla. Ráno se zvíře potřebuje zahřát, proto je srst rozevlátá a dovoluje slunci dostat 
se přímo ke kůži. Přes den přiléhá srst těsně na tělo. Surikaty mají dokonale vyvinutý zrak – 
na vzdálenost až několik set metrů dokáží zahlédnout orla (blízké vzdálenosti jim však dělají 
potíže), čich – lokalizují jím výskyt potravy pod pískem i sluch. Na tlapách mají dlouhé silné 
drápy, které používají k hrabání. Došlapují na celá chodidla.  
 
Surikaty se pohybují ve skupinách až 30 jedinců s přísnou sociální strukturou. V čele skupiny 
stojí dominantní pár, pouze ten může mít mladé a jen dominantní samec značkuje území. 
Pokud má mláďata jiná než dominantní samice, záleží na rozhodnutí vedoucího páru, jestli 
mláďata zůstanou naživu. Samice je březí 70 dní, poté rodí 1 – 5 mláďat. Znovu může 
zabřeznout už 10 dní po porodu. O mláďata se proto stará celá tlupa (podřízené samice 
dokonce i kojí). Zpočátku slepá mláďata se osamostatňují do devíti týdnů. Postupně je 
dospělí jedinci učí jak správně lovit. Nejmladším nosí potravu usmrcenou, později 
omráčenou, nejstarším živou, ale ne nebezpečnou (štíří ocásek s jedem předem ukousnou).  
 
Po studené noci se surikaty vyhřívají na sluníčku a panáčkujíc zachytávají teplo. Několik členů 
tlupy má strážní funkci, v případě nebezpečí spustí štěkavé zvuky a celá tlupa náhle zmizí v 
norách. K hlídkování si surikaty vybírají vyvýšená místa – kořeny, hromádky hlíny, kamení. 
Potravu získávají hrabáním v písku, během několika minut dokáží odhrabat několik 
kilogramů. Živí se hmyzem, drobnými hlodavci, ptačími vejci, hady a štíry. Najdou-li sladké 
ovoce nebo hlízu, doplní si jídelníček jimi. 
Výskyt : Surikaty obývají suché savany, pouště a polopouště v jihoafrickém vnitrozemí 
(nejčastěji poušť Kalahari). Vyskytují se ve skalních štěrbinách nebo norách (svých nebo 
jiných savců).  
 
 


