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Alpaca
Dlouhosrsté plemeno alpaka se vyznačuje kudrnatou srstí se 

dvěma vírky na zádi. Před těmito vírky roste srst dopředu a tvo-
ří ofinku tzv. ponny.

Lehké vady Hrubé vady
slabá, neelastická struktura/nebo hrubá 
srst

příliš krátká a/nebo 
nekompaktní srst,  
že ji nelze posoudit

krátká a/nebo nerovnoměrně dlouhá  
srst

zcela hrubá a/nebo zcela 
rovná struktura srsti

chybějící konečky u nestříhaných 
morčat 

vírky navíc

odchylka v délce srsti ve srovnání 
s očekávanou délkou srsti vzhledem 
k věku
poškozená, matná nebo zacuchaná srst
odchylka v rozložení vírků

Texel
Texel patří mezi dlouhosrstá plemena s kudrnatou srstí. 

Lehké vady Hrubé vady
slabá, neelastická struktura nebo hrubá 
srst

příliš krátká a/nebo 
nekompaktní srst,  
že ji nelze posoudit

krátká a/nebo nerovnoměrně dlouhá 
srst

zcela hrubá a/nebo zcela 
rovná struktura srsti

chybějící konečky u nestříhaných 
morčat 

příliš poškozená, matná 
nebo zacuchaná srst

odchylka v délce srsti ve srovnání 
s očekávanou délkou srsti vzhledem 
k věku
mírně poškozená, matná nebo 
zacuchaná srst

Merino
Merino je dlouhosrsté strukturované plemeno s kudrnatou srstí a korunkou 

na čele.

Lehké vady Hrubé vady
odchylka v poloze, tvaru a/nebo středu korunky více než jeden střed korunky
slabá, neelastická struktura, hrubá srst příliš krátká a/nebo nekompaktní srst,  

že ji nelze posoudit
krátká a/nebo nerovnoměrně dlouhá srst zcela hrubá a/nebo zcela rovná 

struktura srsti
chybějící konečky u nestříhaných morčat 
odchylka v délce srsti ve srovnání  
s očekávanou délkou srsti vzhledem k věku
mírně poškozená, matná nebo zacuchaná  
srst

Lunkarya – peruánec
Lunkarya – peruánec je dlouhosrsté plemeno se dvěma vírky na zádi. Typickým 

znakem je zvlněná, krepovitá srst, kde jednotlivé pramínky se stáčejí do spirál. 

Lehké vady Hrubé vady
odchylka v poloze, tvaru a/nebo středu vírků vírky navíc
slabá, méně elastická struktura, hrubá srst příliš krátká a/nebo nerovnoměrně 

dlouhá srst, že ji nelze posoudit
krátká a/nebo nerovnoměrně dlouhá srst zcela měkká a/nebo zcela rovná srst
chybějící konečky u nestříhaných morčat 
odchylka v délce srsti ve srovnání 
s očekávanou délkou srsti vzhledem k věku
slabší vlnitost
odchylka v umístění vírků

Lunkarya existuje i jako šeltie, coronet a také v saténu. Tyto typy však nejsou 
EE standardem ani českým standardem uznány.

Mgr. Bc. AndreA Kroftová, foto MArtin KroftA

 

  SOUTĚŽSOUTĚŽ
    Vyhlašuje: Ústřední komise pro práci s mládeží ČSCH

Korespondenční soutěž ÚKPM je určena pro děti  
a mládež do 18 let včetně. Zúčastnit se mohou jak jednot-
livci, tak i chovatelské kroužky (odpovědi hromadně za-
šle vedoucí kroužku v jednom e-mailu). Řešení musí ob-
sahovat číslo otázky včetně označení odpovědi (např. 
1A), číslo snímku a úplný název zobrazeného zvířete (ple-
meno, barevný ráz, příp. druhový název český a latin-
ský) doplněný jménem a příjmením řešitele. Po slosování 
správných odpovědí bude třem výhercům na e-mailovou ad-
resu, z níž bylo řešení odesláno, zaslán formulář „Souhlas  
se zpracováním osobních údajů“, na jehož základě bu-
dou poskytnuty údaje sponzorovi soutěže k zaslání vý-
hry. Uzávěrka soutěže je vždy 15. den v měsíci s ohledem 
na další korespondenci týkající se GDPR (pokud soutěží-
cí souhlas neposkytne do daného termínu, výhra mu ne-
bude zaslána). Jména výherců budou zveřejněna v časopi-
se Chovatel spolu se správným řešením v následujícím čísle.  
Řešení zasílejte e-mailem na: soutez.ukpm@centrum.cz,  
do předmětu uveďte Soutěž z Chovatele a číslo, v němž vy-
šla. Kromě měsíčního slosování se všichni řešitelé účastní ješ-
tě celoročního slosování. Soutěž a následně její výherce je 
též možné nalézt na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé.
1. Andulka vlnkovaná pochází z: 
 a) Ameriky b) Afriky  c) Austrálie
2. Na vajíčkách v hnízdě sedí:
 a) oba – střídají se  b) sameček  c) samička

    pro děti a mládežpro děti a mládež

3.  Jsou andulky chované ve voliérách schopny přežít 
naší zimu?

 a)  venku, kdekoliv
 b)   venku, chráněné před průvanem a velkým  

mrazem
 c)  nejsou schopni přežít
4. Andulky zahřívají snůšku:
 a)  12 dní  b)  15 dní  c)  18 dní
5. Urči plemeno na obrázku

Slosování korespondenční soutěže z č. 7/2021 –  
drobní hlodavci. 
Soutěže se zúčastnilo osm soutěžících a pouze čtyři měli 
správné odpovědi. 

Vylosováni byli:
Jiří Převrátil, Jestřabí Lhota
Viktorie Hanzelková, Velká Bíteš
Miroslav Knoflíček, Osová Bítýška

Správné řešení: 1A, 2B, 3C, 4A, křečík džungarský
 evA MorávKová, místopředsedkyně ÚKPMCH

Sponzoruje: 

POZOR! NOVĚ SE DÁ HLASOVAT PŘÍMO NA STRÁNKÁCH SVAZU:
http://www.cschdz.eu/mladez/soutez/soutez-casopisch.aspx

DROBNÍ HLODAVCI

   

1. Tzv. koprologie znamená: 
 a) vyšetření jater
 b) vyšetření zubů
 c) vyšetření trusu
2.  Votsotsa je endemitem jakého ostrova? 
 a) Madagaskaru
 b) Galapág 
 c) Austrálie 
3. Kdo nepatří mezi tzv. pravé myši? 
 a) krysa velká 
 b) velemyš obláčková
 c) myšice lesní 
4. Vyber nepravdivé tvrzení: 
 a) Ondatra je náš největší hraboš. 
 b) Ondatra není v naší přírodě původní. 
 c) Ondatra není hlodavec, ale hmyzožravec. 
5.  Se kterým hlodavcem se můžeme setkat v zoo 

v nokturnech? 
 a) osmák degu 
 b) myška drobná 
 c) noháč východoafrický

Odpovědi zasílejte do 15. října 2021  
na e-mail: andrea5@post.cz 
nebo na adresu:    Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2,  

155 00 Praha 5-Stodůlky. 
Vítězové srpnového kola jsou:

Kateřina Smolková, Píšť
Jakub Nováček, Čáslav

Soutěž pro děti a mladé chovatele  

Sponzoruje:   VAFO PRAHA s.r.o.

Výherce obdrží produkt ze sortimentu společnosti 
a propagační předmět SO chovatelů morčat
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