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Bretónska si začali postupne získavať aj srdcia chovateľov
v strednej Európe. Najmenšie ovečky na svete dosahujú
v kohútiku maximálne 49 centimetrov a hmotnostne sa
pohybujú od 12 do 22 kilogramov. Na Slovensku si pomaly

kosačkami, nemusíte mať strach,
že budete musieť záhradu kosiť,“
vysvetľuje Gašpar Zuzic.

získavajú svojich priaznivcov, pretože sú nenáročné,

Odolné a zdravé

odolné a najmä spasú takmer všetko, čo im príde do cesty.

Spoľahlivé
P

lemeno Quessantskej ovce vzniklo prirodzeným
formovaním na ostrove
Quessant v Atlantickom oceáne,
kde nebola núdza o drsné pod50
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nebie a skúpu stravu. Vzniklo tak
síce malé, ale veľmi odolné plemeno, ktoré chovali predovšetkým
kvôli vlne. Originálna čierna vlna
sa nemusela ani farbiť. Postupne

z pevniny doviezli na ostrov biele
ovce, aby bolo vyšľachtené väčšie
plemeno. Preto sa začali objavovať
medzi Quessantskými ovcami aj
biele jedince.

ré pije materské mlieko približne
šesť mesiacov. Jahňatá sú hneď po
narodení veľmi životaschopné.
Problémy pri pôrodoch sú skôr
výnimkou. Quessantské ovce majú
drobnú, trojuholníkovú hlavu,
barany majú rohy, ktoré sú stočené podobne, ako muflónie. Barany
môžu mať pod krkom golier, ktorý
máva iný odtieň farby, ako ostatná
vlna. Tá pokrýva aj časť tváre, časť
temena a celé telo. Pôvodná farba
Quessantskej ovce je čierna (v prevahe je stále), ale vyskytujú sa už
aj hnedé, gaštanové, biele a smotanové ovečky. Vlna tvorí približne
4,5–10 percent celkovej hmotnosti
zvieraťa (pri baranoch po ostrihaní je to 1,2 až 2 kg vlny, u oviec
1 až 1,5 kg) z čoho vyplýva, že majú
najväčšiu produkciu vlny na zviera
v rámci všetkých európskych oviec.
Vďaka hustej vlne môžu ovečky
zostať po celý rok vonku, ale aj tak
je dobré mať pre ne prístrešok.

Farma sa rozrastá

Malé obyvateľky západného pobrežia francúzskeho

živé kosačky

f

V súčasnosti pôvodné miniatúrne
plemeno chovajú v menších počtoch v západnej Európe – Francúzsku, Belgicku, Veľkej Británii a
najmä v Holandsku. Obľúbili si ho
aj chovatelia v susednom Česku a
postupne sa práve od nich dostávajú tieto ovečky aj na Slovensko.
Miniatúrne ovečky Gašpara Zuzica z Krakovian tiež pochádzajú
z Čiech. „Najprv som ich kúpu
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sprostredkoval mojej kolegyni, poznal som sa totiž s chovateľom,
od ktorého som zhodou okolností
kupoval pštrosy. K ovečkám som
sa dostal neskôr. Od kolegyne som
kúpil barana Miša a dve ovečky
od druhej chovateľky,“ hovorí a
dodáva, že svoj chov plánuje na
jar rozšíriť. Vytipoval si už zopár
chovateľov v Česku, od ktorých by
chcel získať ďalšie ovečky. Chcel by
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sa totiž venovať nielen plemenitbe pštrosov, ale aj Quessantských
ovečiek, ktoré podľa neho neboli
ani v databáze zvierat v Centrálnej
evidencii hospodárskych zvierat.
„Ale už som ich zaevidoval, teraz
chcem chov rozširovať. Myslím si, že
dnes je trend rušenia záhrad, pretože ovocie aj zelenia sa dajú kúpiť
pomerne lacno a s Quessantskými ovečkami, spoľahlivými živými

Tieto ovečky nepotrebujú žiadnu
špeciálnu starostlivosť, netreba
ich ani dojiť a spasú naozaj všetko.
„Ich výhodou je to, že im nemusíte
venovať špeciálnu pozornosť. V lete
potrebujú len trávu a trochu vody,
v zime seno a prikŕmenie – ovsom,
granulami, minerálnou soľou,“ vysvetľuje chovateľ a pochvaľuje si aj
to, že sa samé rodia. „Narodil sa mi
prvý Bambinko. Ráno, keď som šiel
do práce som počul len slabý zvuk,
ktorý mi pripomínal mňaukanie,
išiel som sa pozrieť k ovečkám a
maličký bol už na svete. Ešte bol
mokrý, ale už stál na nohách,“ dodáva. Žiaľ, na jeseň mu dve ovečky a
aj Bambinka zadrhol pes. Škoda je
o to väčšia, že obe ovečky mali na
svet priniesť ďalšie potomstvo.
Samice Quessantských ovečiek
sú v očakávaní približne 150 dní,
od februára, marca privádzajú na
svet väčšinou jedno mláďa, kto-

Gašpar Zuzic sa dal aj na budovanie väčších priestorov pre svoju
farmu. Smeje sa, že na začiatku mu
na chov pštrosov stačili priestory za rodičovským domom, teraz
ich bude postupne sťahovať do
nových, kde sa s nimi budú spoločne prechádzať aj pokojné a plaché
Quessantské ovečky. Na jednu, i
keď malú ovcu treba mať asi 300 až
400 m² plochy na pastvinu. Zvieratá
je však vhodné chovať minimálne
po dvoch. V zime potrebujú okrem
prístreškov aj príkrm suchým chlebom, jablkami, mrkvou, ovsom,
jačmeňom - no v minimálnych
množstvách. „Okrem pštrosov a
ovečiek by som chcel ešte na farme
nejaké kozičky, ale určite také plemeno, ktoré nemusím dojiť, pretože
na to nemám čas. Do budúcnosti by
sa mi sem hodili aj menšie koníky,
chcem sa totiž orientovať skôr na
agroturistiku,“ plánuje Gašpar Zuzic, ktorého zvieratá chodia už teraz obdivovať predovšetkým školáci. Pred prázdninami má v Krakovanoch naozaj plno. Na farme
plánuje rozšíriť svoje aktivity ešte
o predaj vlastných výrobkov, napríklad zo pštrosieho mäsa. f
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