Problémy p i výchov# fretky
V obchodech se zví aty
se #asto m%žete
setkat s odrostlými, asi p%lro#ními mlá(aty
fretek. Mnoho
chovatel% se
jich práv) v
tomto
v)ku
zbavuje, protože zví átko
nespl+uje jejich p edstavy.
Malé, roztomilé a dovádivé
mlád), které si p ed pár m)síci
p inesli, totiž postupn) vyrostlo. Nejprve se zdálo, že
zmoud elo a dosp)lo, protože
se uklidnilo a za#alo být mazliv)jší. Za pár m)síc% se však
„pokazilo" a za#alo „zlobit". Taková p%lro#ní fretka totiž za#ne
zni#eho nic b)hat po byt), zuiv) poskakovat a pokvokávat,
a co je nejhorší, loví vše, co se
pohybuje. Chovatel má tedy
v této dob) pokousané nejen
ruce, ale p edevším palce u nohou.
Nejoblíben)jší hra tohoto
v)ku spo#ívá v „lovu ze zálohy",
kdy se fretka vy ítí z úkrytu, zakousne se vší silou do pohybující se ko isti, za#ne poskakovat a kvokat a velmi rychle,
P i dobré výchov) se dá na
dosp)lou fretku naprosto
spolehnout
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d íve, než se ob)- vzpamatuje,
zase zmizí v bezpe#í, kde jí nehrozí trest. Tehdy se projeví, do
jaké míry v p edchozí výchov)
chovatel nau#il své zví átko
ovládat sílu stisku. Prov)rka
pevných nerv% trvá zhruba dva
m)síce (p esné #asové rozp)tí
je u jednotlivých zví at individuální) a její p í#ina je velmi
prostá. Fretky v tomto v)ku totiž dospívají, a krom) trp)livosti
s tím chovatel nic moc nenad)lá. Snad není ani nutné p ipomínat, že zbavovat se z tohoto d%vodu fretky je velmi
nezodpov)dné, protože kdo
není p ipravený s ní prožít dva
m)síce dospívání, není asi ten
pravý, kdo by si ji m)l po izovat. (Ostatn) ani vlastní d)ti nem%že #lov)k v pubert) „vyreklamovat", a#koliv by to možná
ad) rodi#% p išlo jako ne docela špatný nápad!)
Jak tedy fret#í pubertu p ežít? P edevším dát zví eti od
za#átku „dobré vychování",
tedy od mali#ka ho u#it kontrolovat sílu stisku — kdo kouše
p íliš siln), s tím si totiž ani mezi
fretkami nikdo nechce hrát.
Další nutné opat ení je poskytnout „dospívajícímu" dostatek
aktivity a zábavy, #ím více se
ho bude chovatel bát a vyhýbat
se mu, tím budou útoky horší.

(Mlád) si bude logicky myslet,
že jeho „žádost" o hru musí být
z ejm) d%razn)jší. ) Proto je
pot eba hrát si s mlád)tem „bojové hry", nechat se lovit, zápasit spolu, honit se, p etahovat o hra#ky a to v#etn)
nazna#ovaného (!) kousání. Ve
chvíli, kdy zví e kousne do krve,
je #as hru p erušit. A protože
lov na nohy v)tšin) fretek touto
dobou nikdo nerozmluví, p ijdou na adu op)t silné ponožky a uzav ené p ez%vky.
(Protože u samc% je toto období o n)co horší a také stisk
je siln)jší, ešila naše rodina
Ferdovo dospívání po ízením
plyšových ba#kor ve tvaru zvíátek — jen návšt)vy se tvá í
trochu p ekvapen), když je vítáte a na nohou máte pejsky
nebo králický s r%žovýma
ušima — zvlášt, když takový
králík vlá#í fretku, která ho zakousla za krkem).
Kdo má dostatek trp)livosti,
do#ká se po krátké dob) zlepšení a fretka se za#ne postupné zklid+ovat. Zhruba
v roce je zcela dosp)lá a obvykle za#ne být práv) touto dobou velmi mazlivá (pokud má
dostatek d%v)ry k lidem). B)hem dalšího života už svému

Fretka v pubert# zpravidla úto%í
na všechno, co se pohybuje
chovateli p ipraví tém) výhradn) milá p ekvapení, protože #ím je starší, tím se stává
milejší. Zejména samci za#nou
být #asto s v)kem velmi rozvážní až leniví, zatímco sami#ky si #ast)ji udržují obratnost a hbitost. Výkyvy v chování
pak mohou v n)kterých p ípadech nastat v souvislosti s rozmnožování m — u sa mc%
v dob) íje (pom%že, pokud mu
seženete nev)stu, což není
zdaleka tak obtížné, protože
nekastrovaných samc% je díky
neznalosti lidí málo) a u samic
v p ípad) falešné b ezosti (po
n)kolika týdnech se situace
sama upraví). Kastrace samce
se #asto provádí jako „prevence zápachu". Fretka ovšem
není ko#ka a zápach fretek
souvisí mnohem víc s obranou
než s rozmnožováním. A protože kastrace ješt) z nikoho hrdinu neud)lala, je zbyte#né ze
samce, který bývá s v)kem #ím
dál klidn)jší, ud)lat zví e p ipomínající svou aktivitou nep íliš #iperný polštá .
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