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V staršej literatúre sa uvádza i rodový názov v mužskom rode 
moriak domáci. V rámci zoologického systému triedy vtáky 
(Aves) je morka	domáca zaradená do radu kurotvaré (Galli-
formes), inak nazývané i hrabavce, a v rámci tohto radu je sú-
časťou čeľade bažantovité (Phasianidae). Z chovateľského 
pohľadu, resp. praktického hľadiska, je zaradená medzi hra-
bavú hydinu (spolu s kurou domácou a perličkou). 

Morka domáca pochádza zo severoamerického kontinentu. 
O presnom čase jej zdomácnenia nie sú známe úplné a jedno-
značné údaje. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa uskutočnilo 
približne pred 3 000 rokmi. Podľa nálezísk a vykopávok 
miest a pohrebísk indiánskych kultúr sa predpokladá, že sa to 
mohlo stať krátko pred naším letopočtom na území dnešného 
Mexika. Kolonizátori Ameriky našli zdomácnené formy mor-
ky divej (Meleagris gallopavo) pri osadách Indiánov. Do 
Európy doviezli morku domácu Španieli v roku 1497 a Ang-
ličania v roku 1498. Prvá správa o chove morky domácej na 
Slovensku pochádza z roku 1617. Vo väčšom sa u nás tieto 
domáce vtáky začali chovať na prelome 19. a 20. storočia na 
južnom Slovensku.

V súčasnosti je vyšľachtených niekoľko plemien. Všetky 
súčasné plemená morky domácej boli vyšľachtené z morky 
divej bronzovej. K najstaršie chovaným plemenám patrí mor-
ka domáca bronzová (štandardná). 

Moriak morky bronzovej (štandardnej)

Morka domáca je naším najväčším zdomácneným vtákom. 
Vo svetovom meradle jej medzi zdomácnenými operencami 
patrí druhá priečka po pštrosovi. Samec morky domácej bron-
zovej (štandardnej) dosahuje hmotnosť 8 – 9 kg, samica 5 až 
6 kg, väčšie vyšľachtené plemená moriaka môžu dosahovať 
až 15 – 20 kg. 

Telo morky domácej je zavalité. Silné nohy s prstami, kto-
ré sú zakončené tupými pazúrmi, jej umožňujú dobre bežať. 
Krátke krídla spôsobujú ťažkopádny let. 

Samec a samica morky domácej sa okrem vyššie spomenu-
tej hmotnosti odlišujú i ďalšími vonkajšími znakmi. 

Morka domáca – samec (vľavo) a samica (vpravo vzadu)

Samec – moriak – má guľovitý tvar tela a je väčší ako sa-
mica. Je pestrejšie sfarbený. Na prsiach má „štetku“, na behá-
ku ostrohy. Sperlená koža vyplnená špongiovými telieskami 
mu siaha hlboko až po prsia. Charakteristickou črtou je i jeho 
osobitné správanie pri podráždení a pred párením. Moriak 
prekrvením zväčší objem špongiových teliesok sperlenej 
kože a nosového výrastku, silne našuchorí perie, kormidlové 
perie vyvráti kolmo k chrbtu a roztiahne ho do pravidelného 
vejára. Zároveň vydáva silné klokotavé zvuky a napriamuje 
krk smerom k impulzu podráždenia. 

Samec morky domácej – moriak – pri pohľade zboku 

Samica má jemnejšie perie, malý nosový výrastok a hlavu 
riedko porastenú jemným až nitkovitým páperím. Nemôže 
napriamovať kormidlové perie, ani prekrvovať špongiové te-
lieska sperlenej kože hlavy a časti krku. Na prsiach nemá 
štetku a chýbajú jej ostrohy. Vydáva tenký piskľavý zvuk. 

Morka doMáCa 
(Meleagris gallopavo doMesticus)
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Morka domáca – samica

Akt párenia morky – samice a moriaka – patrí k najdlhším 
pri chovanej hrabavej hydine. Začína sa tokaním moriaka, 
ktorý našuchorí perie, vejárovite roztiahne chvost a napne 
krídlové letky. Špongiové telieska kože krku, hlavy a nosové-
ho výrastku sa naplnia krvou. Moriak vydáva hlboké klokota-
vé zvuky a v polkruhu obchádza samičku vyhliadnutú na pá-
renie. Ak sa samica pričupí, samec jej nejaký čas (jednu až 
päť minút) prešľapuje po chrbte, pričom jej pazúrmi strháva 
perie a poškodzuje kožu chrbta. Preto musí chovateľ pripev-
niť na chrbát samice chrbtové chránidlo, sedielko – chrbtovú 
dečku. Toto chránidlo je zhotovené z hrubého impregnované-
ho plátna, ktoré je po obvode obrúbené. Na odstupe krídel sa 
stabilizuje príchytkami. Chráni chrbát samice pred porane-
ním pri párení, najmä v prípravnej fáze. Pripevnenie chráni-
dla treba občas skontrolovať, aby ho morka nestratila. Po 
skončení sezóny párenia ho treba odstrániť. 

Samec morky domácej pri pohľade spredu

Morky pohlavne dospievajú po ôsmom mesiaci života, od-
vtedy sú samice schopné znášať vajcia. Pohlavné dospieva-
nie však pripadá na jesenné obdobie. Vtedy sa skracujú sve-
telné dni, znižuje sa teplota, čo uvádza vajcotvorné orgány do 
latentného stavu. Do pohlavnej aktivity sa opäť dostanú 
v predjarnom období v závislosti od výživy, teploty prostre-
dia a predlžovania svetelného dňa. 

Detail sperlenej kože a nosového výrastku moriaka 
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Chrbtové chránidlo pre morku

Pri ťažkých plemenách morky domácej je prirodzené 
oplodňovanie sťažené veľkým rozdielmi medzi samcom a sa-
micou (až 8 – 10 kg). Chovateľ vtedy musí zabezpečiť oplod-
ňovanie insemináciou – odobrať moriakovi semeno a apliko-
vať ho do vajcovodu morky. Na túto činnosť je však okrem 
špeciálnych pomôcok potrebná i primeraná chovateľská vy-
spelosť a skúsenosti. 

Po 28 dňoch sa z oplodnených vajec vyliahnu mláďatá – 
morčence. Obdobie po vyliahnutí je najchúlostivejšie a naj-
náročnejšie na starostlivosť. Odchovný priestor musí byť 
ohradený, suchý a zabezpečený primeranou teplotou (prvý 
týždeň až 32 stupňov Celzia, postupne teplota klesá až na 
18 stupňov). Nízka teplota chovného prostredia je najčastej-
šou príčinou hynutia morčeniec i ich zaostávania v raste. Do 
výbehu s kvočkou sa morčence dostanú najskôr za 14 dní po 
vyliahnutí – výbeh musí byť suchý a teplota vzduchu aspoň 
20 stupňov Celzia. Do veku 9 týždňov sa morčence nesmú 
púšťať do mokrých a zarosených výbehov, ani do dažďa, cit-
livé sú i na úpal. Od deviateho týždňa sa morčence môžu 
pásť, vodí ich matka – kvočka. Sú nekŕmivé, potravu si zobú 
samy. 

Mláďatá morky domácej

Tráviaca sústava morky, podobne ako i ostatných druhov 
hrabavej hydiny, je prispôsobená na trávenie zrnovín. Z kr-
mív rastlinného pôvodu sú vhodné pšenica, kukurica, jač-
meň, ovos, proso, hrach, ľanové, slnečnicové semená a pod. 
Doplnkovým krmivom sú zeleninové vňate, kapusta, žihľa-
va, ďatelina, lucerna. 

Samica a mláďatá morky domácej

Keďže morka, podobne ako ostatné druhy hydiny, nemá 
zuby, skonzumovaná potrava sa rozdrobuje v žalúdku tlakom 
svalových diskov a pomocou drobných kamienkov prijatých 
spolu s potravou. Kamienky s nestrávenými zvyškami telo 
morky opúšťajú, a preto sa musia sústavne dopĺňať. Bez nich 
by zužitkovanie krmiva bolo horšie. Vo veľkochovoch sa na 
tento účel pripravuje rozomletý kremičitý alebo vápencový 
grit – ten slúži čiastočne ako zdroj vápnika. Funkciu žalúdko-
vého drviča dobre plnia i kamienky z riečneho štrku, ktorým 
drobnochovatelia posýpajú krmivo alebo ich poskytujú v oso-
bitných kŕmidlách. Nutnou podmienkou je i predkladanie 
zdravotne bezchybnej vody v takých napájadlách, kde sa čo 
najviac zamedzuje ich znečisteniu. Ich výška musí byť vo 
výške chrbta napájanej morky. 

Morka domáca, ako už bolo vyššie naznačené, sa chová vo 
veľkochovoch i v drobnochovoch. Veľkochovy sú zamerané 
na vyšľachtenie rýchlorastúceho typu morky s mohutným 
hrudným a stehenným svalstvom. Svalovina z týchto oblastí 
tela morky sa využíva na výrobu diétnych šuniek a salám. 
V priamej kuchynskej úprave môže byť náhradou teľacieho 
a bravčového mäsa. 

V drobnochovateľských podmienkach sa šľachtiteľský 
program zameriava na morky odolné voči chorobám, stresu, 
s pevnou stavbou tela, ktoré si prevažnú časť potravy dokážu 
získať pasením vo voľných prírodných výbehoch. Dokonca 
je možné morky nacvičiť aj na zber škodcov v zeleninových 
záhradách. 

Každý drobnochovateľ musí morke okrem dostatočnej 
a pravidelnej výživy poskytnúť priestorovo a hygienicky vy-
hovujúce ustajnenie so suchou podstielkou z hoblín alebo zo 
slamy. Je povinný z chovu vyraďovať choré a nedostatočne 
vyvinuté jedince, a to hneď od narodenia. Chované zvieratá 
musí prezrieť veterinárny lekár. Tie, ktoré vyhoveli zdravot-
ným a rastovým požiadavkám, musia byť označené registrač-
nou obrúčkou na beháku. Obrúčky sa mladým morkám nasa-
dzujú vo veku 10 až 12 týždňov. 

Mäso moriek odchovaných pastvou v drobnochovoch je 
chuťovo lepšie ako mäso moriek z výrobných hál. Má i vý-
raznejšiu vôňu. Drobnochovatelia chovajú morky nielen pre 
veľmi kvalitné diétne mäso, ale i preto, že sa im osvedčili aj 
ako kvočky pri vysedení a odchovaní mláďat iných druhov 
hydiny. V niektorých krajinách sa využíva i morčacie perie, 
najmä do lôžkovín. 

Danica Božová
Fotografie: autorka, RitaE (4)
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