Samice s
mlá%aty

P ICHÁZÍ JARO A CHOVATELÉ FRET#ÍCH
SLE#EN SE MUSÍ ROZHODNOUT, ZDA
BUDOU LETOS ODCHOVÁVAT.
ROZHODOVÁNÍ TO NENÍ NIJAK SNADNÉ.

Znám jednu fretku

N

ajít toho správného ženicha není
ani u fretek lehká v c. Letos
všem pání#-k%m fretek na
vdávání vyšel vst(íc Klub
chovatel% a p(íznivc% fretek ve
spolupráci s divadlem Solidarita. V
únoru, na svatého Va-lentýna, uspo(ádali
seznamovací ve#írek P(edstavili se tu
fretky a fre*áci nejr%zn jších barev,
vznikla nová p(átelství a snad i lásky.

ŠMOULINKA V OHROŽENÍ

Kolem fret#ích (íjí panuje (ada mýt%
a omyl%. Zatímco v tšina chovatel% a bohužel i veteriná(% je podce+uje, ob#as je
možné setkat se s opa#ným extrémem
a zjednodušeným tvrzením, že pokud je
fretka v (íji a nedostane ženicha, um(e.
Jak už to tak bývá, pravda je n kde uprost(ed. -ást fretek nemá žádné problémy,
(íje za týden nebo dva sama p(ejde
a všechno je v po(ádku. U jiných se (íje
protáhne t(eba na t(i i více m síc%, fretka

pohubne, je unavená, vypadávají srst,
nemá chu* k jídlu a m%že dokonce
uhynout. P(í#ina je v p(íliš vysokých
hladinách pohlavních hormon%, které p(i
dlouhodobém p%sobení ovliv+ují vnit(ní
orgány. Nejzhoubn jší je potla#ení
funkce kostní d(en a tím tvorby krvinek.
Fretka
„umírající
na
(íji"
je
chudokrevná, vychrtlá,

s bledými sliznicemi a n kdy i s podkožními krváceninami.
Je zvláštní, že chovatele n kdy k návšt v
veteriná(e nep(im je zhoršující se zdra-|
votní stav, ba ani úplná ztráta srsti, ale až l
to, když se fretka n jakým zázrakem
vzchopí, (íje skon#í a ona za#ne op t obr%stat srstí. Protože má silnou k%ži!
a v p(írodní barevné form tmavé chlupy.
dochází ke stejnému efektu jako u neoholeného #ernovlasého muže. Chovatele
zpravidla nevyd sí, když je fretka úpln l
holá, ale když jednoho dne zmodrá jako
Šmoulinka, b ží s ní k veteriná(i. N kdy
tomu p(edchází d%kladné drhnutí a pátrání po zdroji zbarvení, zvláš* když fretka. l
jako se to stalo známým, ráda spí v koši se
špinavým prádlem, mezi kterým jsou
modré montérky.

CO SI PO ÍT S FRET Í #ÍJÍ

Našt stí (ada veteriná(% a chovatel% fretek už dnes tato nebezpe#í zná a nenechají situaci dojít tak daleko. Pokud (íje

trvá déle neí m síc, snaží se ji ukon#it.
„Nejjednodušší“ je samoz (ejm fretku
p(ipustit, ale ne každý chovatel si troufá
na odchov pr%m rn osmi miminek, a ne
každý také ví, co by si s nimi po#al.
V n kterých zemích se v t chto
p(ípadech používají nekastrovaní samci
s provedeni vasektomií (po p(et tí
chámovod% jsou neplodní, ale mají pud
pá(it se). Pá(ení s nimi vyvolá u
sami#ky ovulaci, a protože nedojde k
oplození vají#ek, nastane falešná b(ezost.
Je také možné manipulací sv telného režimu fretku p(esv d#it, že na zakládání
rodiny není ta správná doba. V takovém
p(ípad je zapot(ebí nechat ji p(ibližn 18
až 20 hodin denn ve tm . Fretka tím nijak netrpí, když uvážíme, že práv tak
dlouhou dobu v dosp losti prospí.
Kone#n poslední možností je návšt va
veterinárního léka(e, který vhodnou hormonální injekcí m%že (íji ukon#it Je to sice um lý zásah do organismu a fretka by
ho nem la podstoupit #ast ji než jednou
ro#n , ale v situaci, kdy má prodlouženou
(íji, jí to m%že zachránit život. Pokud má
sklon k opakování dlouhé (íje ve stejném
roce, je po jejím ukon#ení vhodné zvážit
kastraci. Stává se, že se p(i ní objeví
n jaké gynekologické obtíže (cysty na
vaje#nících, zán t d lohy), které s
prodlouženými (íjemi mohou souviset.
Kastraci by nem la podstupovat fretka
d(íve, než dojde k ukon#ení (íje, protože
by to bylo velmi riskantní. Veteriná( také
m%že chtít nejprve ud lat rozbor krve,
aby se ujistil, že má fretka v po(ádku
krevní obraz a vydrží operaci.

KASTRACE S ROZUMEM
N kte(í chovatelé mají z prodloužených
(íjí tak velké obavy, že sami#ku rad ji nechají vykastrovat preventivn . Nebývá to

sit s kastracemi nedorostlých mlá/at, ke
kterým dochází p(evážn v zahrani#ních
velkochovech. Pod záminkou dokonalého
servisu (budoucímu chovateli nehrozí
potíže se (íjemi, u samc% se zase tvrdí, že
nebudou cítit) se kasírují již šestitýdenní
mlá/átka. Skute#ný d%vod je pom rn
z(ejmý. Pokud velkochovatel vykastruje
všechna mlá/ata d(ív, než je prodá, nebude si zbyte#n vytvá(et konkurenci na trhu s mlá/aty. Smutným „vedlejším efektem" t chto praktik je vysoká úmrtnost
mlá/at p(i #asných kastracích (n které
zdroje hovo(í až o 50 procentech!).

MATE#STVÍ S ROZVAHOU

nutné, protože pe#livý chovatel je schopen ji uhlídat a v p(ípad , že (íje trvá déle
než #ty(i týdny, vyhledat veteriná(e.
Samoz(ejm musí najít takového, který
má s fretkami zkušenosti a ví, co v podobné situaci d lat.
Na druhou stranu pokud n kdo neplánuje odchov mlá/at a není si jistý, že dokáže spolu se svým veteriná(em situaci
zvládnout, je kastrace sázkou na jistotu.
U sami#ek st(edního v ku (okolo #ty( let)
se dokonce doporu#uje jako prevence gynekologických problém%, které se ve vyšším v ku #asto objevují. Pokud se chovatel pro kastraci rozhodne, nem lo by k ní
dojít u fretky mladší než 6 m síc% nebo
u té, která je práv v (íji. Zví(e
podstupující jakoukoliv operaci by m lo
být zdravé. Rozhodn nelze souhla-

Pokud se n kdo rozhodne vy(ešit problémy s (íjí p(ipušt ním, musí po#ítat s tím,
že ty pravé starosti teprve za#ínají. V tšin chovatel% to totiž nedá, aby mimink%m nev novali veškerou možnou pé#i,
neshán li to nejlepší (a #asto i nejdražší)
krmení. Fretky mívají pr%m rn osm mlá/at ve vrhu, takže o zábavu bývá postaráno. Jsou sice vynikající matky a o své d ti
se prakticky vždy dokážou postarat samy,
ale i úklid a p(íprava krmení pro tolik hladových krk% dají zabrat. Pom rn náro#ný
je i výb r zájemc%, protože až na pár
výjimek chovatel%m velmi záleží na tom,
ke komu se ta ,jejich" fre-*átka dostanou.
Noví zájemci tedy bývají d%kladn
prov (ováni, proškolováni a v%bec
p(ipravováni na veled%ležitou roli
adoptivních rodi#%. Neobstojí názor n kterých chovatel%, že s fre*aty není žádná
práce, protože se kolem nich p(ece nemusí tak skákat - informovaný zájemce si
totiž už dnes rozmyslí nákup mlá/ te ze
zanedbaného chovu. Dob(e ví, že zanedbání hygieny nebo dokonce výživy
v útlém v ku m%že do budoucna p(inést
jen komplikace. Petra Nerandži ová •

