Fretka se musí chránit
p ed horkem
Petra Nerandži ová
S vykukujícím sluní kem za ínají hrozit
tropická vedra a chovatel#m fretek starosti.
Co ud&lat pro to, aby léto prob&hlo bez problém#?

ráno, není takové horko. Vždy si s sebou
vezm&te vodu a d&lejte p(estávky na pití
a v&n ení. Pokud je velké horko, m#žete
chladnou vodou otírat fretce tlapky a hlavu.
V lét& m#že být rizikové i ubytování ve
volié(e na balkón&, kam praží sluní ko. Pozornost proto v&nujte zastín&ní. Samoz(ejmostí je stálý p(ístup k vod&.

Peklo ze skla a betonu

Fretka je domestikovanou formou tcho(e,
tedy zví(átka lesního, které v horkých letních dnech ud&lá tu nejrozumn&jší v&c a zaleze si do chladné nory. Ani tisíce let domestikace fretku nenau ily p(izp#sobit se
novým podmínkám a snášet horko. Mají
velmi malou šanci ochlazovat se, slouží jim
k tomu krom& mali katého jazý ku pouze
lysé polštá(ky tlapek. Zatímco v lese se
ch#zí po zemi ochladí, rozpálený beton ve
m&stech jim to neumožní.

V aut hrozí p#eh#átí
První pravidlo zní - nenechávejte žádné
zví(e v zaparkovaném aut&. Fretkám mohou
d&lat potíže už teploty kolem t(icítky! Pokud musíte n&kam cestovat, rad&ji je necht&
doma. Musíte-li je brát s sebou, je*te brzy

Problémy s p(eh(átím mohou ovšem nastat i v byt&, zejména v panelových domech. Ur itou šancí je najít nejchladn&jší
místnost v byt& (na západní i severní stran&), zatáhnout žaluzie a p(enést tam voliéru.
Klimatizace m#že pomoci, ale v žádném
p(ípad& nesmí být nasm&rována tak, aby
foukal studený vzduch p(ímo na fretky.
Prost(edí ve volié(e je možné ochladit
i dalšími zp#soby - p(ehodit p(es ni prost&radlo namo ené ve studené vod& nebo
zmrazené ru níky. N&kte(í chovatelé používají také chladicí vložky, které zmrazí, d#kladn& zabalí nap(. do povlaku na polštá(
a p(ekryjí dekou. Ty pak vloží p(ímo do voliéry. D#ležité je, aby nemohlo dojít k p(ímému kontaktu a tím k omrzlinám!
Mezi p(íznaky p(eh(átí u fretek pat(í dýchání s otev(enou tlamou, t&žké oddychování, apatie, dezorientace, zvracení, zvýšená teplota (b&žná je 39 °C) p(ípadn& kolaps.

Co si po%ít?
Pokud dojde k p(eh(átí, je pot(eba fretku
ochladit. M#žete jí otírat tlapky a hlavu
chladnou vodou, nebo nabídnout koupel
v mírn& teplé až vlažné vod&. Jestliže je
fretka v t&žkém stavu, je nejlepší napustit
do vany i umyvadla nejprve mírn& teplou
vodu a postupn& ji ochlazovat až na vlažnou i mírn& chladivou. Nikdy nepoužívejte
studenou vodu, ani fretku nedávejte rovnou
do chladné, to by mohlo zp#sobit šok!
P(i úpalu m#že dojít i k poklesu hladiny
cukru v krvi, a tak je vhodné podat k pití
slabý roztok Glukopuru nebo medu.

