Pro Ježíšek nenosí fretky?
Vánoce jsou tradi n#
nejenom
asem dá rk% a
spln#ných p(ání,
ale n#kdy také
*asem zklamání
z toho, že ten
nejvytoužen#jší
dárek
pod
strome kem chyb#l. Pro tak
obvykle dopadnou všichni, kdo
si p(áli fretku? Nemusí to být
tím, že by jim ji okolí necht#lo
dop(át.
Každoro n#
p(ed
Št#drým dnem nastává totiž v
obchodech se zví(aty stejn#
zoufalá a stejn # marná shá,ka
po t#chto rozkošných kunovitých
šelmi kách.
Pokud
n#který
obchodník sežene mlá.ata,
m%že nasadit tém#( jakoukoliv
cenu, protože má skute nou
vzácnost. Mnohem ast#ji však
v obchodech p(ed Vánocemi
nabízejí už starší zví(ata nebo
odrostlá
n#kolikam#sí ní
mlá.ata „z druhé ruky",

Fretka jakoby z oka vypadla svému divokému
p#edkovi - tcho#i tmavému

u kterých p%vodní majitel obvykle dob(e ví, pro se jich zbavuje.
Na rozdíl od mnoha jiných domácích mazlí k% fretky obvykle
nerodí mlá.ata na zimu. Fretka
je sice domestikované zví(e, podobn# Jako t(eba pes nebo
ko ka, ale dva tisíce let soužití
s lov#kem ji nijak výrazn# neovlivnily. Je to tím, že se ke svému
velkému št#stí nikdy nestala
ob#tí nadm#rného šlecht#ní,
a tak s výjimkou r%zných barevných forem nejsou mezi fretkami
p(íliš velké rozdíly a všechny se
velmi podobají divokému p (edkovi — tcho(i tmavému (Putorius
putorius). Podobnost p(itom nespo ívá pouze ve vzhledu, ale
také ve stavb# a funkcích t#la
a v chování. Navíc se ukázalo,
že v p(ípad# chovu tcho(e v zajetí zmizí po n#kolika generacích
i v#tšina zbývajících odlišností.
A tak, zatímco mnohá zdomácn#lá zví(ata se množí celoro n#,
fretky si obvykle zachovávají
dobu (íje od jara do podzimu.
Souvisí to p(edevším s délkou
sv#telného dne, kdy krátký den
znamená zimu, a tedy období
nevhodné pro odchov mlá.at.

U samic chovaných v byt# se
sice stává, že p(ijdou do (íje
i v zim#, n#kdy dokonce i o Vánocích, ale pravd#podobnost, že
se takovou samici poda (í úsp#šn# p(ipustit se samcem, je
velmi malá, p(edevším proto, že
v#tšina samc% kon í (íji zhruba
v zá(í. Mlá.ata vhodná k ochoení se tedy dají sehnat zhruba
od dubna až kv#tna do zá(í až
(íjna, jen výjime n# pozd#ji.
/íje u samc% se projevuje
zv#tšením varlat, u samic otokem vn#jších pohlavních orgán%. Zhruba dva týdny po nástupu (íje u samice nastává
ideální doba pro p(ipušt#ní.
K tomu se p(iváží samice za
samcem. Po r%zn# dlouhém namlouvání, p(i kterém se zví(ata
olizují, pe ují si o srst a hrají si,
nastává pon#kud bou(livé pá(ení. Samec si sami ku odnese
za volnou k%ži na zátylku na
klidné místo, a b#hem celého
pá(ení si ji takto p(idržuje v zubech, takže nezkušený chovatel
m%že snadno podlehnout dojmu, že ji chce zakousnout.
V tom ho utvrzuje i chování samice, která pokvikává a snaží se
utéct. („Zachra,ovat" takovou
neš1astnici jsem se pokusila jen
jednou a dodnes nezapomenu
na její naštvaný výraz, když si
pro samce došla, sko ila mu na
záda a kousla ho do ucha, aby ji
za al op#t pronásledovat. ) Po
tvrt až p%l hodin# dochází podobn# jako u ps% ke svázání, trvajícímu od patnácti minut až do
t(í hodin, b#hem kterých se nesmí zví(ata rušit. Proto je nutné
vybrat k p(ipoušt#ní vhodnou

Fretky rodí mlá%ata
nej ast&ji na ja#e
místnost, kde nebudou nikomu
p(ekážet.
Zhruba 30-40 hodin po pá(ení
dojde k uvoln#ní vají ek a p(ípadn# k jejich oplození. To se
projeví asi týden po p(ipušt#ní
zmizením otoku rodidel. Tloustnutí je na samici vid#t obvykle až
v poslední t(etin# b(ezosti,
zhruba týden p(ed porodem je
mazliv#jší a t#sn# p(ed porodem
m%že línat na b(íšku a p(ipravovat si hnízdo. B(ezost u fretek
trvá šest týdn% a stejn# dlouho
samice kojí mlá.ata — teprve po
této dob# je možné je odebrat.
Mlád#, které chcete ocho it, by
nem#lo být o mnoho starší, ideální jsou tedy zhruba dvoum#sí ní fre1ata. Protože mezi sedmi
a osmi týdny dochází u fretek
k vým#n# mlé ných zub% za
stálé, je pom#rn# snadné tento
v#k poznat. Stálé zuby jsou v#tší
a žlut#jší a vyr%stají d(íve, než
mlé né vypadnou, takže si m%žete všimnout, že má mlád #
dvoje špi áky (za sebou) nebo
dvoje trháky (nad sebou, kdy
stálý jako by vytla oval mlé ný,
uchycený v dásni na ko(enech).
Pokud tedy toužíte po fretce,
po kejte na jaro a využijte nespln#né váno ní p(ání jako
vhodnou p(íležitost, jak se na její
p(íchod stihnout p(ipravit a n#co
víc se o ní dozv#d#t. (V tom vám
m%že pomoci nap(íklad kniha
Fretka, kterou vydalo nakladatelství Jan Vašut. )
Petra Nerandži ová

