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Úvodník
Milí priatelia – chovatelia,
práve sa chystáte „preklikať“ druhým číslom nášho a Vášho elektronického časopisu – Moje morča.
Verím, že si v ňom všetci nájdete niečo, čo Vás zaujme.

Obsah:
Alena Mikulinová
Peter Šimkovič

Každý z nás má inú filozofiu chovu, každý ide svojim tempom, každý
má vlastné priority. To je na tom to pekné, že nás nikto do ničoho
nenúti. Samozrejme, že určité zásady a pravidlá platia, no nikto na
nás „netlačí“.
Počet našich členov sa mení. Niektorí z tých, ktorí stáli pri vzniku

Grafická úprava:

našej ZO prestali chovať, iných to „chytilo“ a tak sa k nám pridali.

Peter Šimkovič

Najlepšou ukážkou toho, kam smeruje náš chov sú porovnania úrovne
zvierat a ich pripravenosti na výstavách. Je dobré, že si vieme navzá-

Základná organizácia chovateľov drobných
hlodavcov /morčatá/
http://www.zochm.sk

jom poradiť a pomôcť, no častokrát je najlepším učiteľom poučenie sa
na vlastných chybách.
Morča je vďačné zviera v tom, že aj to „najškaredšie“ morča dokáže
byť úžasným maznáčikom. Ja viem, že aj šampión je dobrý na maznanie :-) , ale niekomu môže byť sympatickejší práve „outsider“.

Akékoľvek zverejňovanie celých článkov, ich

Tak teda – príjemné čítanie a pekné leto Vám praje

častí alebo fotografií je bez predošlého
súhlasu redakcie ZAKÁZANÉ!!!

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/
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som kontakt na firmu, ktorá berie aj menšie zvieratá

Import

N

číslo 02/2012

a našťastie Nemecko spadá aj do oblasti, v ktorej to platí.

ebudem sem rátať importy zo susedného Česka. S chovateľmi v Nemecku som nemala žiaden problém.
To je totiž záležitosť, ktorá sa väčšinou dá vyriešiť Bola som síce upozorňovaná na to, že zvieratko nemusí byť

s pomocou známych. Teda okrem toho

celkom fit. No jeden prípad ľahkej plesne

mám morčiatka z Nemecka a Rumunska.

z troch myslím, že nie je žiadna katastrofa.

Rozhodla som sa pre jednofarebné mor-

Kuriér vyzdvihol morčiatka u chovateľa a ja

čiatka vo farbách, ktorým sa dá povedať

som si ich na druhý deň vyzdvihla na firme.

nie bežné. Bolo pre mňa teda nutné poob-

Import z Rumunska bol však tvrdší oriešok.

zerať sa aj mimo Slovenska a Čiech.

Kým sa chovateľka nerozhodla pricestovať
do Budapešti. Takže sme sa stretli tam. Ja

Môj prvý import bol z Nemecka. Bolo to

som si priviezla samičku od nej a ona si

prvýkrát a teda aj statočne komplikované.

odviezla samičku z môjho chovu. Nemám

Pýtala som sa asi na nesprávnych miestach, rady som sa
nedočkala. Ako začiatočník som tým bola aj trochu sklamaná.

Pomohla mi chovateľka z Poľska, teda morčiatka sa

za sebou žiadne komplikované a príliš náročné importy :-).
Ale už viem kde poprosiť o radu a pomoc, čo je základ.

nacestovali viac ako dosť. Bola som však skutočne vďačná.

Eva Bednárová

Nasledujúce importy už boli úplne bez komplikácií. Dostala

Vyhodnotenie súťaže
„Morča roka 2011“

O

d 1.1.2012 do 20.1.2012 ste mali možnosť prihlásiť svoje morčatá do súťaže Morča roka 2011. Súťaž sa konala
pod záštitou ÚOK Podkomisia chovu morčiat. Do súťaže sa prihlásilo 12 morčiat, z toho 5 samíc a 7 samcov.

Výsledky:
morča

chovateľ

Kategória - samec
1. miesto

Herkules Alexia

Lukáš Klimša

2. miesto

Dexter Galathilion

Marek Kopča

3. miesto

CS De Loullekes Black Blake

Peggy Verachtert

Kategória - samica
1. miesto

DOROTHEA Cornelia Cavia

RNDr. Kornélia Petrovičová

2. miesto

Party Girl von der Alten Bahn

Bianca Winkler

3. miesto

Cavatina´s Janina

Anneli Dellermark

1. miesto

DOROTHEA Cornelia Cavia

RNDr. Kornélia Petrovičová

2. miesto

Herkules Alexia

Lukáš Klimša

3. miesto

Party Girl von der Alten Bahn

Bianca Winkler

Hlavná súťaž
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Veterinárne okienko Ako pomôcť...

N

číslo 02/2012

ich a ich prejavy. Pre morča je asi najsvetlejšou chvíľou
dňa kŕmenie. To je najlepší čas na sledovanie správania. Ak
mám morčatá, ktoré sú zvedavé, „ukecané“ a radi sa ne-

chajú pohladkať, hneď zbadám, keď niektoré pri podávaní
adpis nechávam s otvoreným koncom, lebo dneš- krmiva ostane v kúte, nepredbieha sa s ostatnými kto zoná téma sa týka pomoci v súvislosti majiteľ – mor- žerie prvý a čo najviac, hneď ho vezmem a skontrolujem.
ča – veterinár.

Ak viem, že niektoré morča nie je práve nadšené z kontak-

V praxi som sa často stretla s tým, že majiteľ obvinil ve- tu s ľuďmi, či je samotár, všímam si ho častejšie, lebo z
terinára z nesprávneho liečenia svojho morčaťa, no ja som jeho správania sa „číta“ horšie. Všímam si oči, nos, zuby
presvedčená, že veterinári nefungujú tak, že ich cieľom je (môžu byť vylomené), či nemá vonkajšie poranenie, alebo
Vaše zviera usmrtiť a zarobiť na tom... Chyba je niekde nereaguje bolestivo na dotyk. Ideálne je, keď pravidelne
inde.

sledujem hmotnosť morčiat. Môžem zistiť, či nechudne, ak
áno akým tempom. Sú veci, s ktorými si viem po-

Ľudia majú svojho obvodného lekára, ktorý ich

radiť sama – napríklad – vylomené zuby – po-

pozná celé roky a aj z mála informácií vedia

travu podávam strúhanú a cca po dvoch týž-

vydedukovať správnu diagnózu a nasadiť lieč-

dňoch už hlodavec opäť hlodá. Akurát, že mu

bu. U zvierat je to ťažšie. To nám nepovie čo

do krmiva podávam aj vitamíny, lebo ak ich

mu je, kde ho bolí, ako sa cíti. Je na zodpoved-

ostatní dostávajú v granuliach, tak toto zviera

nosti majiteľa poznať svoje zviera natoľko, aby

by ich v čase absencie zubov neprijímalo. Ďalším

mu vedel pomôcť, prípadne pomoc zabezpečť, keby to
bolo nevyhnutné.

prejavom je napríklad strata srsti u dojčiacich matiek. Ak

viem vylúčiť, že nejde o pleseň, nestresujem sa, lebo srsť
Prístup k zvieratám je rôzny. Niektorí ľudia vnímajú svoj- po čase dorastie. Ak som si nie istá, okúpem samičku v
ho nemého priateľa ako človeka, pripisujú mu ľudské vlast- Imaverole a postupujem ako pri plesni. O plesni sme písali
nosti, v jeho správaní hľadajú paralely s ľuďmi. Iní zvieratá minule. Ďalšou vecou, kedy môžem pomôcť sama je naprívnímajú ako spestrenie života, no ponechávajú im ich zvie- klad zápal oka. Z prievanu, či podstielky alebo sena. Oko
racie vlastnosti a prejavy. Netrúfam si povedať, ktorý člo- vyčistím vatou namočenou v Borovej vode a natieram nievek má svoje zviera radšej. Podľa mňa prejav dobrého a koľkokrát denne Ophtalmo framykoinom. (Predpíše mi ho
fungujúceho vzťahu medzi človekom a zvieraťom je pre bez problémov môj lekár a v niektorej lekárni ho vydajú aj
zviera vtedy, keď je spokojné, nebojí sa, má primeranú bez receptu). Ak však zápal neustúpi ani po troch dňoch,
hmotnosť, zdravú kožu, žiadny výtok, pevnú stolicu a je ide pravdepodobne o problém, ktorý by mal riešiť veterischopné rozmnožovať sa a odchovávať mláďatá bez prob- nár. U samcov si všímam genitálie. Pri dlhosrstých sa stálémov.
va, že sa srsť namotá na penis a poraní pokožku. Alebo sa
Za „narušenie dobrého vzťahu“ človek-zviera považujem tam pichne pilina, či osť zo sena. Zistila som, že aj na takýochorenie. Ako sa vraví – stáva sa aj v najlepších rodinách to problém sa dá použiť veľmi efektívne Ophtalmo framy– stáva sa aj v najlepších chovoch. Ochorenie je súčasť koin. Nehoda sa mi občas stane pri strihaní pazúrikov.
života, akurát že zvieratám v zajatí vieme pomôcť a predĺ- Hlavne u tých zvieratiek, čo majú tmavú rohovinu. Ak zažime im tak život. Jasné, že sa dá polemizovať o tom, že vo strihnem hlbšie než mám, poranený pazúrik dosť silno krvoľnej prírode nie sú vystavené takému infekčnému tlaku, váca. Na tento účel mám tampón namočený do liehu. Sači stresu, no bavíme sa o morčatách a chcem len povedať, mozrejme, že takto poranené zviera by malo ísť do čistého
že človek má zodpovednosť za každú nemú tvár, o ktorú sa prostredia. Ja robím takéto úkony a detailné prezeranie pri
stará.
V prvom rade teda musíme svoje zviera poznať. Mali by

čistení ubykácií.
Ak dodržiavam to, že prechod zo zimného kŕmenia na

sme chovať toľko zvierat, aby sme o nich vedeli, poznali letné robím postupne a trávu pridávam len v malých množ-
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stvách, pričom samotný prechod trvá aspoň dva týždne a On vidí vonkajšie prejavy ochorenia, no veľmi mu pomôže,
seno nechávam zvieratám k dispozícii aj naďalej, nemalo keď mu podám informácie ako sa zviera správa normálne,
by dôjsť k hnačkám. S hnačkami nemám dobrú skúsenosť. či neprekonalo nejaký stres – zmena skupiny zvierat, pôZviera sa veľmi rýchlo dehydruje, zoslabne a môže byť rod, kedy som ochorenie zistila, ako prebiehalo kým sme
zdrojom nákazy pre ostatné jedince (pokiaľ ide o infekčné boli doma, predchádzajúci zdravotný stav a prípadná lieča nie dietetické ochorenie – vyvolané potravou). Ak hnač- ba. Čím viac informácií viem poskytnúť veterinárovi, tým
ku zbadám včas (morča ešte nie je apatické a vychudnuté), presnejšie vie stanoviť diagnózu a začať s liečbou. Väčšine
vylúčim z kŕmnej dávky všetky šťavnaté a čerstvé krmivá. doktorov záleží na tom, aby ste boli s jeho službami spoPonechám len seno a granule, pokiaľ neobsahujú obilné kojní a aby ste ho vyhľadali v prípade potreby aj inokedy.
zrná. Do vody pridávam vitamín C, poprípade kokcidiosta- Vzhľadom na to, že chov morčiat sa stáva čoraz populártiká – kúpite vo veterinárnej lekárni. Dávam pozor na to, či nejším, aj veterinári si rozširujú svoje vedomosti a sú
morča pije a prijíma potravu. Niekde som sa dočítala, že ochotní „ísť“ aj do vecí, ktoré by ešte pred pár rokmi možtakýmto zvieratám sa do ubykácie pridávajú hovienka od no považovali za „kacírstvo“ :-)
zdravých morčiat, aby si ich požieraním osídlilo tráviaci
trakt „dobrou“ mikroflórou. Robím to, no priznám sa, že
som nepozorovala či to funguje, alebo nie. No verím tomu,
že to zaberá!

Človek by mal dobre poznať svoje zvieratá a rozumieť ich
prejavom. Nepokúšať sa všetko riešiť „babskými receptami“. Radšej ísť k veterinárovi aj s banalitou a na budúce
vedieť reagovať, ako podceniť situáciu a prísť o zviera z

Ak si neviem dať rady, alebo nastala situácia, s ktorou vlastnej viny.
som sa ešte nestretla, beriem morča a idem k veterinárovi.

nemá až tak dobrý sluch, má proste smolu. Ale je dobré

Výstavy

M

Alena Mikulinová

počuť aspoň niečo. Človek sa tam mnohé naučí. Okrem

oje prvé výstavy boli s jedným morčiatkom. Prvá samotného posúdenia a hodnotenia morčiatka sú dosť veľv zahraničí bola v susedných Čechách. Výstava kým lákadlom aj ceny. Tak to je kategória sama o sebe.

patriaca medzi tie veľké: Hanácka v Olomouci :-). Bola som Bohužiaľ pri porovnaní týchto troch krajín, sme na tom
úplný zelenáč a ozaj som si nevedela ani len predstaviť, najhoršie. Bohatosť a množstvo cien u nás je totiž skutočako pripraviť morčiatko na výstavu. Podľa toho som aj do- ne slabé. Ťažko povedať čím to je, ale určite nie tým, že by
padla :-). Ale nie o tom som chcela. Od vtedy som absolvo- organizátorovi na tom nezáležalo. Snáď sa to podarí časom
vala už kopu iných výstav v Čechách, na Slovensku a bola vylepšiť.
som aj v Poľsku. Určite najnáročnejšia je doprava, ale nie
o tom som chcela. Rada by som urobiť nejaké to porovnanie. Keďže sú to tri susediace krajiny, tak ani výstavy sa od
seba veľmi nelíšia. Všetky rozdiely sú na organizátorovi.

Je ale pravdou, že ani vystavovateľov u nás nie je až toľko, čo je skutočne škoda. Ja osobne sa na každú jednu výstavu teším. Hlavne na ľudí. Na výstave sa dá všeličomu
priučiť. Bolo by fajn, keby sme si začali viac pomáhať. Ja

Začiatkom je príjem morčiat nejaký ten chaos sa nájde som pevne rozhodnutá poradiť každému. Moje skúsenosti
všade. Spravidla však je snaha začať načas, aby sa aj mor- síce nie sú nejako veľké, ale isto nenechám majiteľa môjho
čiatka pridlho netlačili v prenoskách. A po dobrom začiat- odchovu ísť na výstavu tak povediac naslepo. Nech vie čo
ku, ide všetko lepšie. Pri príjme sa kontroluje zdravotný ho čaká, aby vedel morčiatko pripraviť čo najlepšie. Je síce
stav morčiatka, udeľujú sa čísla klietok, dáva katalóg, či pravdou, že chovatelia nie radi prezrádzajú svoje „triky“,
nejaká tá pozornosť pre vystavovateľa. Morčiatka sa vložia ale vždy sa dá prezradiť aspoň niečo : -). Nech chovateľov
do svojich klietok a ďalej už záleží na každom ako sa o ne a aj vystavovateľov pribúda.
postará.

Eva Bednárová

Samotné posudzovanie je pre každého chovateľa zaujímavé. Bohužiaľ nie je okolo stolov toľko miesta a ten, kto
5
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pripraví?
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Oslovte posudzovateľa. Na to, aby mohli byť na výstave
udeľované kartičky CAC musí byť posudzovateľ vyškolený v
členskej krajine EE. Cena za posúdenie jedného morčaťa je

…môžeme si zanôtiť pri sušení sena namiesto trávnice…

J

e nás dosť, čo chováme morčatá nielen pre vlastné
potešenie, ale cítime potrebu porovnať svoje zvieratá

s výsledkom práce iných chovateľov. Keďže morča nie je
úžitkové, ale spoločenské zviera, nemáme možnosť porovnania inak, než na výstave.
Možno si poviete, že u nás je výstav málo. No ak
vezmeme do úvahy počet našich členov, až tak málo to nie
je. Aby ste všetci vedeli, výstavu môže zorganizovať jedno euro. Zistite si ale koľko bude stáť doprava, diktorýkoľvek člen SZCH, v odbornosti chovu morčiat. Musí aľničná známka, prípadne ubytovanie a strava – aspoň
len materskej ZO oznámiť svoj úmysel. Základná or- obed by bolo dobré (a slušné) ponúknuť... Ešte sa ho
ganizácia potom prevezme záštitu nad pripravovanou spýtajte, koľko zvierat je za deň schopný posúdiť.
akciou.
Diplomy – mnohým na nich nezáleží, no v podstate ide o

Ako teda postupovať, ak chcem zorganizovať výstavu?
Výstavy môžu byť komornejšie, len pre chovateľov, no ak
chceme aby o nás verejnosť vedela, mali by sme jej naše

jediný hmatateľný písomný doklad, ktorý bude majiteľ
zvieraťa, ktoré sa umiestnilo, mať. Ak viete diplomy
vytlačiť vo vlastnej réžii, je to dobre, ak nie, prirátajte si
cenu diplomov do nákladov. Samozrejme, že si pred tým
musíte premyslieť, aké ocenenia sa budú na Vašej výstave
udeľovať.
Ocenenia – toto je fáza veľmi zaujímavá, je načase
osloviť sponzorov. Je ideálne, ak máte sponzorov aj
takých, čo Vám dajú peniaze, ale aj takých, čo dajú vecné
ceny. Nežiadajte veľa. Moja skúsenosť hovorí, že pri ži-

akcie sprístupniť.
Výber miesta – keď sa poobzeráte, tak zistíte, že
niektoré Domy kultúry, Centrá voľného času, či školy sú
veľmi radi, keď sa u nich udeje niečo zaujímavé. Musíte si
zistiť termín a cenu, za ktorú Vám priestory prenajmú. Potom zistite rozmery priestorov a začnite počítať...

adosti do 50€ Vám vyhovejú skôr, než keď žiadate vyššiu

sumu. A tiež som zistila, že veľké firmy častokrát ani neodKlietky – u najbližšej miestnej organizácie SZCH zistite či povedia na žiadosť, kdežto malý živnostník prispeje a je
majú a či Vám (a za koľko) požičajú klietky – rozmery pre rád, že niekomu pomohol. Skúste ísť na trh a oslovte
jedno zviera bývajú štandardne 40x40cm alebo 50x50cm. predajcov zeleniny, chovprodukty, či distribútorov krmív.
Niektoré sa dajú postaviť na seba, teda na menší priestor (Ako ocenenia sa veľmi osvedčili výrobky, ktoré sa v chove
zmestíte viac klietok.
Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/
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využijú – misky, napájačky, prepravky a krmivo : -))

číslo 02/2012

lejšej farby po najtmavšiu. Spravidla sa začína posudzovať

Keď si zrátate náklady a viete koľko klietok si môžete
dovoliť obsadiť, môžu nastať prepočty o tom, koľko bude
poplatok za klietku. Ak nie ste práve Onassis a nechcete to
celé platiť z vlastného vrecka, bude fajn, keď celá akcia

od baby sheltií, kvôli tomu, že dlhosrstým morčatám sa
ťažšie udržiava v dobrej kondícii srsť. (Očúrajú sa, alebo si
do nej niečo zamotajú)
Nezabudnite vytvoriť pre každého vystavovateľa zoznam

skončí s vyrovnaným rozpočtom, alebo aspoň mierne v s jeho zvieratami, aby to nemusel hľadať v katalógu a
pluse :-)

vedel kam má dať svoje morčatá. Pre posudzovanie je zas

Oznámenie plemennej knihe – PK oznámite miesto a čas
konania výstavy a zároveň požiadate o kartičky CAC. Tie,
čo sa nepoužijú alebo sa pokazia pri vypisovaní vrátite.

dôležitý posudzovateľský list, kde je len názov plemena,
číslo klietky, kategória, pohlavie a farba. Tu sa do voľných
koloniek vpisujú body, prípadne ďalšie umiestnenia. Po

skončení posudzovania si ho nezabudnite dať potvrdiť od
potravinovej posudzovateľa, lebo je to doklad o tom, ako jednotlivé
sprave (RVPS). Na RVPS zašlete oznámenie (alebo osobne morčatá dopadli. Originál sa potom posiela na plemennú
Oznámenie

Regionálnej

veterinárnej

a

pôjdete oznámiť) o úmysle konať výstavu morčiat, kde knihu.
uvediete rozmery klietok, podstielku, krmivo a požiadate o
Posudzovacie lístky – každé morča potrebuje svoj vlastný
veterinárny dozor, alebo uvediete veterinárneho lekára,
posudzovací lístok – jeho vzor nájdete v Štandarde plektorý tento dozor vykoná
mien morčiat.
Podľa miesta konania je ešte potrebné oznámiť akciu aj
Po skončení výstavy nezabudnite poslať na Plemennú
miestnej samospráve, ak tak neurobil už prenajímateľ
knihu všetky potrebné doklady, vrátane kópií PP od regispriestorov. K priestorom si dajte vyhotoviť zmluvu a neztrovaných morčiat a odviezť na účet PK poplatky za
abudnite na to, aby tam boli aj také veci, že kto upratuje,
použité kartičky CAC a registrácie. Ak ste boli so
kam sa dá odpad a kto ho likviduje, či k priestorom patria
sponzorom dohodnutí, nezabudnite mu poslať to, na čom
aj toalety, či je možnosť bezplatného parkovania, či v
ste sa dohodli, prípadne aspoň poďakovanie.
rámci nájomného je zahrnutý aj nevyhnutný čas na
Prajem Vám radosť z prípravy výstav a dobrú spätnú
väzbu :-)
Alena Mikulinová

„poznámka redakcie: Nezabudnite, že na výstave potrebujete spoľahlivých a ochotných ľudí každého veku - aby
veci

išli

hladko,

zabezpečte

si

dostatok

nosičov

(nezabudnite ich viditeľne označiť napr. reflexnou vestou),
niekoho ku vstupnému, zapisovateľov k posudzovateľom,
fotografov, alebo si aspoň s niekým dohodnite, že Vám
pošle fotografie, niekomu zverte vypisovanie diplomov, či
kartičiek CAC...“

prípravu a likvidáciu výstavy, alebo len doba samotnej
výstavy. A aj to, či môžete vyberať vstupné.
Informovanosť verejnosti – vyrobte plagáty, „zaveste“
oznam na sociálnu sieť, na stránku ZO, SZCH...
Požiadajte admina stránky o vytvorenie prihlasovacieho
protokolu pre Vašu výstavu a spustite prihlasovanie.
Po uzávierke vytvorte katalóg. Sú rôzne formy, ale

Dôležité adresy:
http://vystavy.zochm.sk

- výstavný portál

http://www.szch-morcata.sk

- plemenná kniha

http://www.zochm.sk

- ZO chovateľov morčiat

http://www.szch.sk

- Slov. zväz chovateľov

http://www.svps.sk/

- RVPS

najčastejšie je to tak, že plemená v katalógu sú usporiadané podľa štandardu. V rámci plemena sú potom morčatá
rozdelené do vekových tried a usporiadané od najsvet7
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Sable

Sable vs. sépia

N

číslo 02/2012

Sable, teda kunia, sa totiž

ech žije internet...
Doteraz som vôbec netušila, aký by mohol byť

viaže

na špecifickú

kresbu.

Vyzerá ako Himalaya - so sivou
srsťou
miesto

Sable

bielej
ale s typickou maskou. Tieto jedince sa odporúča krížiť len medzi sebou alebo s Himalájačmi, inak sa
môže stať že sa typická maska stratí
a to už potom bude že aký guláš .
Vyblednutie si tak môžete preniesť
do iných sfarbení, čo by bola škoda.
Iný príklad nešťastného kríženia
sable:
Ak sa kunia zamieša do chovu čokoládových, môže sa chovateľ domnievať, že z toho vzniknuté potomstvo sú čokolky. Pri takých drobcoch to vidno nebude. A tak sa mr-

rozdiel medzi označením sable (kunia) a sépia. Po túlaní sa ňúsi pustia do sveta. Nový majiteľ sa však po nejakom čase
rôznymi nemeckými stránkami chovateľských staníc a fóru- bude veľmi diviť, prečo sa čokoládové morča zrazu mení na
mov, sa mi ho podarilo vypátrať a dúfam, že viacerým po- niečo celkom iné...
môže. Nejde totiž vôbec o jedno a to isté sfarbenie.

Gabriela Fischerová
zdroj: http://www.nilsi.estranky.sk/clanky/sable-vs.-sepia.html
použité so súhlasom autora

Sépia
Ak sa vám narodia mladé, ktorých
farba pôsobí vyblednuto, mali by
ste

vynechať doteraz

Sépia

zaužívané

označenie sable, resp. kunia - táto
to totiž vôbec nie je (alebo teda s
vysokou pravdepodobnosťou, keďže všade máme výnimky). Pôsobením genetických faktorov sa aj z
čistého kríženia môže narodiť zosvetlené mláďa - buď zosvetlená
čoko alebo čierna. Malému chrústovi tak pokojne môžete do papierov zapísať, že ide buď o svetlú /
tmavú čiernu sépiu alebo svetlú /
tmavú čoko sépiu.
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dy nad naše síly morčata pravidelně česat a koupat, může-

Dlouhosrstá morčata

V

číslo 02/2012

me si pomoci přípravky určenými pro dlouhosrsté psy a

chovu dlouhosrstých morčat musíme počítat s tím, kočky, jež slouží k udržení srsti mezi česáními déle nezacuže srsti budeme muset věnovat jak více manuální chané. Jsou jimi zpravidla různé oleje, aplikujeme je dvě-

péče tak i brát na ni ohledy při výběru vhodných chovných ma způsoby: za prvé roztok nalijeme do rozprašovače a
aplikujeme přímo na určitá místa, tento způsob je výborný
jedinců.
zpravidla při česání, kdy roztok aplikujeme přímo na místo,

Péče

jež chceme rozčesat. Druhým způsobem je připravit si větší
množství roztoku a aplikovat jej do mokré srst po koupání,

Rovná srst: šeltie a coronet

srst pak promačkáme, aby se přípravek dostal do všech
Při péči o dlouhosrstého morčáka záleží především na vrstev srsti, přebytečnou vodu vytřeme ručníkem a vyfénutom, zda máme s daným jedincem výstavní ambice či ne.
jeme.

Chovné morče

Výstavní morče
Začneme tím jednoduš-

V případě výstavního morčátka jsou nároky vyšší. Morče
ším tedy péčí o srst bychom měli česat opravdu pravidelně, přibližně tak jedchovného jedince. Zá- nou za dva, tři dny. Je důležité si uvědomit, že morče nekladem

úspěchu

je češeme, abychom rozčesali zacuchanou srst, ale právě propročesávat, to, aby se srst neměla možnost zacuchat. Dalším důležitým
rozhodně není nutné faktem je, že srst nikdy nečešeme nasucho, ale používáme
morčátko
trápit

jej hřebenem oleje či jiné přípravky určené k rozčesávání, tímto se vyvadenně, každý jedinec rujeme zbytečnému vytrhávání „živé“ srsti a lehčeji vyčevyžaduje individuální péči, takže frekvenci pročesávání je šeme srst již „mrtvou“ (viz. návod výše). U morčátek s hornutné přizpůsobit přímo dle nároků dotyčného morčátka. ší kvalitou srsti či u všech morčáků ve světlých barvách je
Rozhodně bychom ale neměli čekat, až náš miláček bude velkým pomocníkem používaní papilotů, které srst nejen
jeden velký filc, zbytečně si sobě přiděláme práci navíc a chrání před znečištěním, ale též naolejovaná srst je vyživomorčátku připravíme velmi nepříjemný zážitek. Tedy srst vána a regenerována. Nevýhodou papilotů je, že srst musíčešeme ještě před tím, než se začnou tvořit nežádoucí uz- me přečesávat častěji (mrtvá srst se sama neuvolňuje),
líčky a plsti. Ideální je srst udržovat kratší, tedy aby dosa- dále je nutná určitá naše zručnost a v neposlední řadě, ne
hovala cca těsně na/nad podložku, u některých jedinců, jež každé morčátko si na sobě tuto „okrasu“ nechá bez pomají sklony k „počůrávání se“ je dobré jim ostříhat srst na všimnutí.
tříslech stehnech a kolem genitálií. Tím částečně zamezíme
zbytečnému znečišťování srsti močí. Zastřihávání srsti by-

Kudrnatá: texel a merino

chom opravdu neměli opomínat, je více než zbytečné trá-

Chovné morče

pit chovné morčátko příliš dlouhou srstí, která je už spíše

V péči o kudrnáče v

na obtíž než na okrasu. Dlouhosrstá morčata musíme též

případě chovného mor-

častěji koupat, opět není nutné morčátko preventivně kou-

čátka se můžeme srst

pat každý týden. Morče koupeme zpravidla v případě, že

věnovat naprosto to-

srst je na pohled/dotek špinavá, mastná a špatně se s ní

tožně jako u sheltií a

pracuje, tedy má tendenci se nadměrně cuchat a v při če-

coronetů.

sání v hřebenu/kartáči výrazně drhne. Dále morčátko kou-

Výstavní morče

peme v případě, že si znečistí srst močí (či jinak), v tomto

Chceme li texela nebo

případě není nutné koupat celé morčátko, stačí pouze vě-

merino

novat se znečištěným partiím. Po koupání morčátko dobře

na

výstavu, jsou zde v péči

vyfénujeme. V případě, že chlupáče chováme v teplé mís-

určité

tnosti, můžeme fénem vysušit morče pouze „z toho ne-

abnormality či

odlišnosti.

jhoršího“ nechat jej doschnout v ubikaci. Ale vzhledem k

Prioritou

totiž je udržet v srst

možnosti zapaření či prochladnutí je ideální morčátko vysušit dokonale.

připravit

velmi žádoucí lokýnky/
kudrlinky, které můžeme špatnou péčí lehce zničit. Kudr-

Chováme-li větší množství dlouhosrstých morčat a je te- naté morčátko bychom měli česat co nejméně, srst by-
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chom měli udržovat nezacuchanou především pomocí čas- brát ohled na to, že lokny se u většiny morčat s věkem
tého koupáním. Srst je dobré pročesat opravdu pouze ob- ztrácejí a srst krepatí.
čas (ideálně vůbec, pokud se nám morčátko podaří udržet
nezacuchané pomocí kosmetika a pravidelného koupání). V
případě, že morčátko vykoupeme, je nutné srst při fénová-

Specifika chovu lunkaryí
V chovu lunkaryí je důležité dodržovat čisté linie, tedy

ní opět nečesat a fénovat ne úplně do sucha, morče by dávat přednostně k sobě pouze lunkarye, výjmečně pokud
mělo

zůstat

vlhké

a

doschnout

volně

v

ubikaci chceme do tohoto plemene získat nový barevný ráz, může-

(samozřejmě v teplé místnosti). Kudrnatou srst není dobré me použít peruánce, (případně i sheltie a coronety, ale
natáčet na papiloty.

nedopručuje se, jelikož se pak rodí lunkarya šeltie a lunka-

Kudrnatá: lunkarya

rya coroneti, kteří nejsou uznaní standartem B). Nikdy ale

Vedle rovné splývavé a kudrnaté rozeznáváme ještě třetí
strukturu srsti a to srst u lunkaryí.

nepřipušíme lunkaryy s alpakou, texelem či merinem a
dbáme na to, aby peruánec, sheltie či coronet nebyl nositelem TG. Tato pravidla je opravdu nezbytné dodržovat,

Co se údržby týče, češeme a příp. koupeme stejně jako u jelikož při spojení dvou lunkaryí s TG se nám mohou naroklasických kudrnáčů, tedy češeme co nejméně. S koupáním dit klasičtí kudrnáči, kteří jsou coby mláďata od lunkryí k
ale pozor před výstavou! srst krátce po usušení je velmi nerozeznání a nový majitel by se mohl nehezky divit, kdyměkká a splývavá, což u tohoto plemene není žádoucí. Tu- by mu z vysněné lunkarye vyrostla alpaka.
díž před výstavou koupeme s dostatečným předstihem.

zdroj: http://www.dailycavy.cz

Ještě se sluší doplnit, že lunkarye jsou na udržbu nenároč-

použité so súhlasom autora

ne plemeno, vzhledem k hrubší srsti se téměř vůbec neplstí.

Sponzor výstav vo výstavnej sezóne 2012

Chov
Co se chovu a tedy výběru chovných jedinců týče, řídíme
se v chovu dlouhosrstých plemen podstatě stejnými pravidly jako v chovu plemen ostatních.
Asi nejpodstatnější je nepoužívat do chovu dlouhosrstých žádná krátkosrstá či polodlouhosrstá plemena, toto
pak vede k dlouhodobým generačním problémům. Samozřejmě chceme-li si udržet či vytvořit linii chovných jedinců s kvalitní hustou dlouhou srstí, základem úspěchu je
chovat pouze na kvalitně osrstěných morčatech, jež mají
přirozeně hustý a krásný kožíšek. Kvalita srsti je v českých
chovech „dlouhánů“ bohužel zatím velmi opomíjena, možná právě proto, že kvalita srsti nelze spolehlivě určit již u
mláďat, která jsou k odběru.
Mezi chovateli se traduje, že správně „kudrnatých kudrnáčů“ dosáhneme nejlépe tak, že nebudeme kudrnáče připouštět se zvířaty se splývavou srstí. Tedy budeme -li krýt
pouze kudrnáče s kudrnáčem. Tato teorie se mi nepotvrdila (netvrdím, že je mylná). Chceme -li dosáhnout u svých
odchovů krásných lokýnek, musíme opět vybírat chovné
jedince, jež mají srst kvalitní a správně kudrnatou popř. v
případě sheltií a coronetů dbáme na kvalitu srsti jejich
kudrnatých předků. Ani v tomto případě není na kvalitu
loken dáván velký důraz, většina chovatelů považuje zvířata s lehce zvlněnou srstí za „kudrnáče“, což je bohužel velký umyl, správné lokny by měly být opravdu stočené do
ruliček či spirál. Při výběru chovných jedinců je potřeba též
11
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Plemená morčiat Coronet / Corronet

číslo 02/2012

Ľahké chyby
Mierne krats ia srsť
Krats ia hriva
Krats ie bokombrady
Mierne vacsí stred korunky
Závažné chyby
Vy ražne kra tka srsť
Vy ražne kra tka hriva
Vy ražne kra tke bokombrady
Vy ražne veľky stred korunky

C

Nespra vne tvarovana korunka
oronet má hladkú rovnú srsť. Srsť je rovnomerne dlhá,
dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srsť

vyrastá od temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srsť
na hlave je krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv.
bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiľahlým uchom leží vírik chlpov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlí-

Zastrihnuta , c i inak mechanicky upravena
korunka
Posunuty stred korunky mimo pomyselny
priesec ní k o s
Rožety alebo cestic ky kdekoľvek na tele,
okrem korunky

ková hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem
korunky v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by
rozdeľovali srsť.
Coronet je povolený vo všetkých štandardom uznaných farbách a kresbách.

Coronet satén /
Corronet satin

Bodovací systém na výstavách
1. typ a stavba

15 b.

2. hlava, oc i, us i

15 b.

3. hustota a dl ž ka srsti

15 b.

4. poží cia, tvar a centrum koruny

15 b.

5. bokombrady a hriva

15 b.

6. farba

15 b.

7. kondí cia a preženta cia

10 b.

Toto plemeno má hladkú rovnú srsť. Srsť je rovnomerne dlhá,
dorastá do dĺžky cca 20 cm. Je hustá a lesklá. Dlhá srsť vyrastá od
temena a za ušami padá pozdĺž tela voľne nadol. Srsť na hlave je
krátka, priliehavá. Žiadaná je dlhšia srsť na líčkach, tzv. bokombrady. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s
protiľahlým uchom leží vírik chlpov – korunka. Má okrúhly tvar a
je dostatočne otvorená. Jej stred nie je väčší, než špendlíková
hlavička. Nie je zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky
v srsti na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovali
srsť.
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Vďaka saténovému faktoru je chlp dutý a tenší, než normálny
chlp. Z tohoto dôvodu sa svetlo odráža a láme pod iným uhlom a
farby sa zdajú sýtejšie a tmavšie a vzniká brilantný lesk.
Napriek tomu, že chlpy v saténovej štruktúre sú veľmi tenké

číslo 02/2012

Bodovací systém na výstavách
1. typ a stavba

15 b.

2. hlava, oc i, us i

15 b.

jemné a hodvábne, srsť musí byť hustá s rovnomerným saténo- 3. hustota a dl ž ka srsti
vým leskom.

Bodovací systém na výstavách

15 b.

4. poží cia korunky

15 b.

5. tvar a centrum korunky

15 b.

1. typ a stavba

15 b.

6. farba

15 b.

2. hlava, oc i, us i

15 b.

7. kondí cia a preženta cia

10 b.

3. hustota a dl ž ka srsti

15 b.

4. korunka, bokombrady, hriva

15 b.

5. lesk

15 b.

6. farba

15 b.

7. kondí cia a preženta cia

10 b.

Ľahké chyby
Mierne dlhs ia srsť
Mierne žva c s eny stred korunky
Závažné chyby
Vy ražne dlhs ia srsť
Vy ražne žva c s eny stred korunky

Ľahké chyby

Odsta vaju ca srsť na lí cach, na jednej, c i
obidvoch strana ch

Mierne krats ia srsť
Krats ia hriva

Akokoľvek tvarovo chybna korunka

Krats ie bokombrady

Rožety c i cestic ky inde po tele

Mierne slabs í sate novy lesk

Stred korunky posunuty mimo pomyselna
priesec ní k o s

Mierne va c s í stred korunky
Závažné chyby
Vy ražne kra tka srsť
Ví riky alebo cestic ky kdekoľvek na tele
Vy ražne kra tka hriva
Vy ražne kra tke bokombrady
Vy ražne slaby sate novy lesk
Vy ražne veľky stred korunky
Zle tvarovana korunka
Posunuty stred korunky mimo pomyselny
priesec ní k o s

chlpov – korunka. Má okrúhly tvar a je dostatočne otvore-

Zastrihnuta , c i inak mechanicky upravena
korunka

ná. Jej stred nie je väčší, než špendlíková hlavička. Nie je

zdvojený a nevybieha do cestičky. Okrem korunky v srsti
Coronet satén je povolený vo všetkých štandardom uznaných na tele nie sú žiadne víriky, či cestičky, ktoré by rozdeľovafarbách a kresbách
li srsť.
Anglický crested je povolený vo všetkých štandardom
uznaných farbách a kresbách.

Anglický crested

zdroj Štandard ušľachtilých morčiat
foto: Eva Bednárová, Gréta Kullová

Srsť je rovnomerne krátka a hustá, bez presahujúcich
dlhších chlpov- Je hladká. lesklá a dobre prilieha k telu.
Dĺžka nepresahuje 3 cm. Na pomyselnom priesečníku medzi osami spájajúcimi oko s protiľahlým uchom leží vírik
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ročník I.

moje morča

Začiatky očami nováčika

N

číslo 02/2012

hilion, ktorého manželka od chvíle, ako ho zbadala na fotke, pomenovala Smajlík a čierny sheltiak Jake Galathilion.

ie je tomu tak dávno, čo sme sa s manželkou roz- Tak nám vznikol šťastný pár Imani - Jake. A čo Drobec??
hodli, že máme doma málo zvieratiek, tak si zaob- No nič, ideme na nákupy. Najprv sme tesne pred koncom

staráme morčiatko. Asi ako veľa z vás, začali sme na bez- roka kúpili sestry Constance a Corolina Silverday obe corpapierových. Našli sme inzerát na predaj morčiatka. Nebo- ronetky aguti zlatá - biela a po novom roku aj Harriettku
lo to ďaleko, tak sme si dohodli stretnutie. Keď sme došli Carolinne, červeno bielu sheltiu.
na miesto, tak nám padlo do oka aj druhé morčiatko
a hneď sme mali doma dve. Cena, ako sme sa dozvedeli
tesne pred kúpou, bola tiež zaujímavá. Keďže sa morčiatok
chceli a potrebovali zbaviť, boli zadarmo. No nekúp to?!
Ako neskôr vysvitlo, dali nám párik, čo sme ako začiatočníci nezvládli rozlíšiť hneď, tak jedno z morčiatok muselo ísť
preč.

Medzičasom aj naša druhá nepapierová samička našla
svoj nový domov v ktorom sa má ako v bavlnke. Už pred
kúpou samčekov Jake a Drobca sme si študovali dokumenty ako Výstavný a Registračný poriadok. Tam sme zistili, že
na to, aby naše mláďatká mohli mať PP, musia mať ich rodičia registračné čísla. Prvou akciou, na ktorej sme sa za
účelom

registrácie

zúčastnili

bola

Registračná

párty

Keďže však ani jeden tvor by nemal žiť sám, začali sme sa
obzerať po kamarátke pre našu samičku. Rozhodli sme sa
pre morčiatko s PP. Možno to bol osud ktorý nás zavial

v Bratislave. Registráciou prešli všetci a to bol náš začiatok
chovateľstva. Hneď po návrate z párty sme začali kombinovať samcov a samičky.
Samozrejme sme spravili pár začiatočníckych chýb keď
k Lenke Pastorkovej po naše prvé PP morča. Bola ním Imani Princes Carolinne, nádherná čierno biela sheltia. Pri
preberaní nás Lenkin chov natoľko uchvátil, že bolo rozhodnuté: Ideme do toho. A tak sa to celé začalo.

sme skombinovali farby, ktoré nebolo najvhodnejšie kombinovať, no na druhej strane, človek sa vždy učí. Teraz už
vieme podstatne viac o tom čo s čím kombinovať, čo sú
tzv.

vhodné

a

nevhodné

kombinácie

farieb rodičov

a prečo. Nešlo to samozrejme samo ale pomohli nám ďalší
Chov, v ktorom nefiguruje žiaden samec nie je chovom, chovatelia. Je namieste im aj touto cestou poďakovať.
tak prišli na radu samci. Niečo ako kríženie farieb, vhodné V prvom rade Lenke Pastorkovej u ktorej to začalo, následne Marekovi Kopčovi a Norike Šardzíkovej, Alene Mikulinovej a v neposlednom rade Michalovi Sviatkovi, ktorý poskytol veľmi veľa cenných rád o krížení farieb. A samozrejme
ďakujeme všetkým ktorých som nespomenul ale ktorí boli
a sú oporou nášho chovu. ĎAKUJEME!
Nuž a ďalej to už bolo pravdepodobne ako u každého
chovateľa, kŕmenie, čistenie, príprava na výstavu, výstava,
..... O tom už ale niekedy nabudúce.
a nevhodné kombinácie, to všetko bolo pre nás cudzie, tak

Peter Šimkovič

prišiel na radu čoko – oranž – biely corronet Drobec Galat-
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