Když má fretka fre ata
Po zhruba
42
dnech
b ezosti (v
rozmezí od
39 do 46)
rodí fretky
pr#m&rné
osm (1-16) mládat. Ta
p icházejí na sv&t nej(ast&ji
v noci, jsou slepá, hluchá a
tém& holá, pokrytá jen
jemným bílým chmý ím. Pro
fretku v&tšinou není problém
se o tolik mlá*at postarat.
P esto se obvykle n&které
mlád& narodí mrtvé nebo
zem e krátce po
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porodu (do t í dn#) -je to naprosto normální a jde o p irozenou strategii p írody, kdy
z velkého po(tu mlá*at p ežijí ta nejzdrav&jší a nejsiln&jší. Fretky se o svá mlá*ata velmi pe(livé starají
a brání je.
Samice za(ne být obvykle
druhý den po porodu agresivní a uklidní se asi za týden. Rozhodn& není radno ji
podce+ovat, protože když
má pocit, že n&kdo ohrožuje
její mlá*ata, dokáže se,
stejn& jako samice divokého
tcho e, postavit i mnohem
v&tšímu protivníkovi. (Mezi
myslivci jsou samice tcho #
odchovávající mlá*ata uctiv&

respektovány, protože p i
obran& mlá*at vážn& poranily nebo usmrtily nejednoho
neopatrného loveckého psa!
Pokud jde o fretky, setkala
jsem se s chovatelem, kterému sami(ka bránící mladé
velmi vážn& pokousala n&meckého ov(áka, což je
vzhledem k její hmotnosti okolo kila - skute(n& úctyhodný výkon). Naproti tomu
v#(i chovateli, kterého má
ráda, projevuje fret(í máma
až obdivuhodnou d#v&ru.
Nejen že jí nevadí, když se
dotýká mlá*at, ale n&kdy mu
je sama sv& uje. Pokud
svému pání(kovi opravdu
v& í, stává se, že mu svá

mlá*ata nechá pohlídat, zatímco se sama jde prob&hnout a najíst. Není neobvyklé, že voln& pobíhající tretka
v noci nanosí mlá*ata k pani(ce do postele a tam je nechá, (l proto je vhodné, aby
m&la pro odchov mlá*at prostornou a dob e zajišt&nou
voliéru.)
V dob& odchovu mlá*at
pot ebuje fretka maximální
klid a dostatek kvalitního krmiva a pitné vody (a(koliv
první den po porodu m#že
potravu odmítat). Chovatelé,
kte í krmí fretky suchým krmivem pro ko(ky, by m&li již
v dob& b ezosti p ejít na krmivo pro b ezí a kojící ko(ky,

ostatní by m&li k (erstvé
strav& p idávat mléko, tvaroh
a vejce a zajistit, aby obsahovala dostatek kvalitního
masa (hov&zí nebo dr#beží
svalovina, vhodná je též ko+ská). Je na míst& poradit se
s veteriná em o podávání
vápníku.
Fretky dob e snášejí lidský
pach, takže je zbyte(né se
obávat, že by samice odmítla
mlád&, kterého se dotkl (lov&k. Zpravidla však není
nutné nijak výrazn& do pé(e
o mlá*ata zasahovat, protože fretky jsou velmi dobré
matky a obvykle mají také
hodn& mléka, takže pro n&
není problém uživit t eba
dvanáct potomk#. Zpo(átku
po nich také odklízejí výkaly,
ale p esto je nutné dbát o dostate(nou hygienu!
Ve dvou týdnech za(íná
fre-at#m r#st mlé(ný chrup
a objevuje se typická kresba
obli(eje — maska. Také pach
srsti získává typický fret(í
charakter. V jemné sv&tlé
srsti se objevují tmavé chlupy. Ve t ech týdnech se mlá*ata za(ínají p ikrmovat masem, které jim samice nosí
do hnízda. Rozhodn& jí v tom
nebra+te, ale pravideln&
kontrolujte a odstra+ujte staDvoutýdenní mlá!at%m
za(ínají mezi bílou srstí
vyr%stat tmavé chlupy.
Rostou jim zuby

ré zbytky, které by se mohly
kazit, (ty týdenní mlá*ata už
lezou na vratkých tlapkách,
a a(koliv jsou ješt& slepá,
snaží se po (ichu najít mamin(in záchodek a chodit
tam kálet. Také se objevují
první sourozenecké šarvátky, p etahování o maso, ale
i vzájemná pé(e o srst. V p&ti
týdnech již mají otev ené
o(i a v šesti týdnech p estávají
být
závislá
na
mate ském mléce. Nastává
období
výzkumných
výprav, skákání a šplhání,
v kterém se každým dnem
zdokonalují. Sourozenecké
rva(ky jsou pak d#ležitou
p ípravou na boj a lov a
mlá*ata si p i nich

osvojují stále v&tší mrštnost
a obratnost. Práv& v této dob& (od šesti do deseti týdn#)
jsou fre-ata neju(enliv&jší,
a tedy nejvhodn&jší k ocho(ení. Mezi sedmým a osmým
týdnem dochází k vým&n&
chrupu, podle které snadno
poznáme
v&k.
(Podrobn&jší informace
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o odchovu mlá*at i dalších
aspektech chovu tretek najdete v knize Fretka, kterou
vydalo nakladatelství Jan Vašut.)
Petra Nerandži(ová

