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otázek odborníkovi

Fretky jako domácí zvířata

Ulrich Kerkmann
je 1. předsedou
1. klubu pro fretky
a tchoře Severního
Porýní-Vestfálska

Může se s nimi chodit na procházku?
Co je fretka?
Fretka patři do čeledi kunovitých a je jednou z nejmenších suchozemských šelem, Není ničím jiným než
domácí formou evropského tchoře- světlého, vzniklou
staletým ochočováním a chovem v zajetí. V Egyptě
a starém Římě byla fretka velmi ceněna jako lovec
myší a krys, než tuto úlohu převzala kočka.

Co žere fretka?
Fretka je v prvé řadě masožravec. Zde se zvláště
osvědčilo krmivo pro kočky v konzervách. Také čerstvé vařené maso (žádné vepřové) lze podávat. K tomu
můžeme přidat ovoce a zeleninu (banány, jahody, kiwi, okurku hadovku, papriku). Fretky rády žerou i suché krmivo pro kočky. K normálnímu stravovacímu
plánu by se měly přidat ještě vitamíny, kalcium a vápenné přípravky. Jeden žloutek jednou za týden je
dobrý pro srst zvířete.

Co by měl člověk uvážit,
než si fretku pořídí?
Fretky se ochočí tak, že se nebojí lidské ruky, nejsou
ale zvířaty k mazleni pro děti, Kupující musí u fretky
také uvážit, že se bude muset o zvíře starat 8 až 10 let.
Měl by již před koupí vědět, kdo se bude o zvíře starat během dovolené.

Potřebuje fretka výběh?
Fretka by měla mít za den aspoň dvě hodiny výběhu.
Kromě toho bychom ji měli poskytnout co nejčastěji
výběh v zahradě, zajištěné proti úniku fretek, nebo na
vodítku v lese.
Snáší se fretka s jinými druhy?
Na psy a kočky lze fretku ve většině případů navyknout po dosti krátké době bez větších problémů. Hlodavci, jako křečkové, myši a králíci a rovněž ptáci,
bývají však považování za kořist a měli by zůstat mimo dosah fretky.

Lze fretku chovat v bytě?
Ano. Je to možné bez větších problémů. Po staletém
chovu a péči člověka se fretka dnes stala víceméně
čistě domácím zvířetem.

Jaké předpoklady vyžaduje chov
fretky?
Fretka by měla mít prostornou klec, rozměry l x 0, 5
x 0, 8 metru (délka, šířka, výška) plně dostačují pro
dvě zvířata. Ráda přijme velký dřevěný domek a závěsné rohože. Měl by být zajištěn každodenní několikahodinový výběh. Pravidelné čištění klece a toalet na
kočičí způsob by se mělo rozumět samo sebou. Fretka
chce dostávat krmení dvakrát za den a každý den čerstvou pitnou vodu.

Jak vypadá ideální chovatel fretky?
Nemělo by mu vadit, když zvíře někdy vykoná svou
potřebu vedle nebo použije své pachové žlázy. Kromě
toho musí vědět, že fretky mají svou vlastní hlavu a že
se stále pokoušejí prosadit svou vůli.

Jak je to s pachem?
Fretka patří k čeledi zemních kunovitých šelem. Má
u řiti dvě anální žlázy, z nichž je v situacích při úleku,
strachu a bolesti vylučována velmi silně páchnoucí tekutina. K normální lehké vůni zvěřiny se přidává při
dosažení pohlavní zralosti ve stáří asi 10 měsíců během doby hárání velmi nepříjemný říjný pach, kterému lze zabránit včasným vykastrováním zvírat.

Co dělá chovateli
obzvláště radost?
Fretky se ochočí a stanou se přítulnými stejně tak, jako kočky a psi. Zachovávají si ale stále svou vlastní
vůli. Můžeme si s nimi hrát jako s většími zvířaty. Lze
s nimi chodit na procházku, není to ale nutné.

Při procházkách by mála být
fretka uvázána na vodítku

Tyto hbité šelmy lze navyknout
na nádobu pro toaletu

Jedno nebo více zvířat, samečka
nebo samičku?
Poněvadž jsou fretky velmi společenskými zvířaty,
měli bychom si rozmyslet, zda si nekoupíme hned
dvě. Dvě nedají více práce a potřebují také jenom nepatrné více místa než jedna. Zda si koupíme samce
(800 až 2000 g, 60 cm) nebo drobnou samičku (600 —
800g, 40 cm), je věci vkusu. Dva samce bychom však
měli držet u sebe pouze tehdy, když jsou oba vykastrováni.
Na co musím dát u fretky
ještě pozor?
Fretky musí být jednou za rok očkovány proti psince,
vzteklině, leptospiróze, parvoviróze a hepatitidě. Totéž platí pro odčervení. Drápky zvířat se musí pravidelně stříhat. Samice, které začnou hárat a nejsou pokryty, mají sklon k trvalému hárání. Tady pomůže
pouze kastrace.

V příštím čísle: Kolik potravy potřebuje trpasličí pes?
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