Ze strony Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Je˝y
„Nasze Je˝e” www.naszejeze.org

JE˚ JEST GA TUN KIEM CHRO NIO NYM
JeÊli spotkasz je˝a w nocy, to normalne – to jego dzieƒ! Je˝eli spotkasz go w ciàgu
dnia, uwa˝nie mu si´ przyjrzyj. Mo˝liwe, ˝e został wypłoszony
z kryjówki, a mo˝e jest
chory? Niezale˝nie jednak, czy to dzieƒ, czy
noc, jeÊli je˝ wyglàda
na zdrowego, zostaw go w spokoju.
Chwytanie je˝y jest
zabronione! Mo˝na to zrobiç jedynie
w celu udzielenia im
pomocy weterynaryjnej
i dostarczenia do oÊrodka rehabilitacji zwierzàt.
Je˝eli je˝ jest ranny lub chory,
zawiadom kogoÊ dorosłego. Zabierzcie zwierz´,
delikatnie owinàwszy je w jakàÊ szmatk´, i dajcie szybko znaç specjaliÊcie, klikajàc POMOC
JE˚OM na stronie głównej stowarzyszenia
„Nasze Je˝e”, lub zanieÊcie go do najbli˝szej
kliniki weterynaryjnej.

Fot. Archiwum

Pami´taj, ˝e zabierajàc je˝a do domu czy przenoszàc go w inne miejsce, mo˝esz wyrzàdziç mu
ogromnà krzywd´. JeÊli jest to matka, która wyszła po jedzenie, ˝eby nakarmiç młode, ska˝esz
jej dzieci na Êmierç głodowà!

Fot. S. Łyczko

Na stronie www.naszejeze.org znajdziecie wykaz ośrodków,
które zajmują się ratowaniem jeży.

Młody je˝ podczas
dokarmiania zimà
ZAPAMI¢TAJ I POWIEDZ INNYM
Zdarza si´, ˝e je˝e rodzà si´ póênym latem. Majà wtedy małe szanse na prze˝ycie zimy, bo nie starcza im czasu, ˝eby
przygotowaç odpowiedni zapas tkanki tłuszczowej. Takiego je˝a, spotkanego w paêdzierniku w ogródku czy parku, mo˝na spróbowaç
dokarmiç. Trzeba tylko wiedzieç czym, gdy˝ sà
pokarmy, które je˝e dosyç ch´tnie jedzà, mimo
˝e im potem szkodzà.
Bez obaw mo˝na podawaç: pokrojone w kawałeczki mi´so gotowanego kurczaka lub indyka,
rozdrobnione jajko ugotowane na twardo, a najlepiej dobrà jakoÊciowo karm´ dla młodych kotów (suchà lub mokrà), np. Whiskas Junior.
Nie nale˝y:
• poiç je˝y mlekiem,
• podawaç im najtaƒszej (słabej jakoÊciowo)
karmy dla kotów czy psów,
• karmiç ich chlebem, biszkoptami, solonymi
orzeszkami.
Karm´ wystawiamy wieczorem na płaskim naczyniu w pobli˝u krzaków lub zaroÊli, a obok
– w innym płaskim naczyniu – wod´ do picia.
Odchodzimy na kilka kroków i czekamy, starajàc si´ jak najmniej poruszaç. Zwykle ju˝ po kilku minutach je˝ podchodzi do naczyƒ i zaczyna si´ posilaç. Zaczekajmy, a˝ zje – nasza
obecnoÊç w tym czasie odstraszy psy i koty,
które mogà go spłoszyç lub nawet zraniç.
JeÊli nadejdà mroêne wieczory i noce, to napotkanego wtedy małego je˝a najlepiej zabraç do domu
i powiadomiç stowarzyszenie „Nasze Je˝e”. Zorganizuje ono fachowà pomoc, dzi´ki której je˝yk
zostanie uratowany przed Êmiercià w zimie.
TROPAMI PRZYRODY

9

Cała prawda o je˝u

Justyna Cilulko

Jak myÊlicie, co je˝ zjada na podwieczorek? Czy jest to pi´kne czerwone jabłko, z jakim cz´sto si´ go rysuje? A co robi nocà? I jakie jest jego
ulubione zaj´cie w czasie zimy? Przekonajmy si´, jaki je˝ jest naprawd´
i dowiedzmy si´ co nieco o jego zwyczajach.

Samotnik
Je˝e sà samotnikami
i niezbyt przepadajà za towarzystwem
innych
osobni-

Osierocony siedmiodniowy
je˝yk, uratowany przez ludzi
Fot. J. HadryÊ

Owado˝erca
Ulubionym pokarmem je˝a sà owady
(szczególnie ch´tnie zjada ich larwy), Êlimaki, czasem jakieÊ wi´ksze zwierzàtka, które
uda mu si´ złapaç. Dla urozmaicenia diety
je tak˝e owoce, które spadły na ziemi´, ale
zdecydowanie woli mi´so. Ju˝ sama nazwa
rz´du, do którego nale˝y – owado˝erne
– wiele nam wyjaÊnia. Swoimi bardzo ostrymi
z´bami je˝ rozgryza twarde pancerzyki owadów. Co ciekawe, potrafi upolowaç nawet
niezbyt du˝ego w´˝a, a do tego jest odporny na działanie jego jadu!

Fot. J. Zembrowski

Nocny w´drowiec
Je˝e najcz´Êciej zamieszkujà jasne lasy
i obrze˝a ludzkich osiedli, a nawet parki
w Êrodku miasta. Do pełni szcz´Êcia potrzebujà g´stej roÊlinnoÊci, w której mogłyby si´
schowaç, i dostatku smakowitych kàsków.
Dzieƒ przesypiajà w kryjówce, nocà zaÊ przemierzajà nieraz du˝e odległoÊci na swoich
krótkich łapkach w poszukiwaniu po˝ywienia.

ków swojego gatunku. JeÊli jednak
jakiÊ w´drowiec zabłàdzi na ich terytorium, tolerujà jego obecnoÊç.
W porze godowej samce szukajà samic, aby zało˝yç rodzin´. Kiedy ju˝ si´
spotkajà, Panna Je˝ynka zwodzi swojego adoratora i nieraz przez kilka godzin zwierz´ta ganiajà si´ w kółko
po trawie. Po krótkim czasie Pan Je˝ opuszcza jednak ukochanà i idzie szukaç szcz´Êcia
gdzie indziej – tak to ju˝ jest u je˝y.
Samica przygotowuje
na ziemi gniazdo
z liÊci oraz
trawy

Fot. M. Nawrocki

10

TROPAMI PRZYRODY

i po dwóch miesiàcach rodzi od trzech
do siedmiu młodych. Sà one Êlepe i majà białe, zupełnie mi´kkie igły. Po tygodnu kolce
zaczynajà bràzowieç i stajà si´ coraz twardsze, a ciekawskie je˝yki wybierajà si´
na pierwsze krótkie w´drówki po okolicy,
pod czujnym okiem mamy. Mija półtora miesiàca – i młode je˝e startujà w dorosłe ˝ycie.

zimowy Êpioch
Przez całà wiosn´,
lato i wczesnà jesieƒ je˝e du˝o jedzà, aby zgromadziç zapasy tłuszczu. Kiedy na dworze zaczyna si´ robiç coraz chłodniej, szukajà odpowiedniej kryjówki
Je˝e po urodzeniu majà
(mo˝e to byç np.
białe,zupełnie mi´kkie igły.
stóg siana lub g´sty ˝ywopłot), szykujà sobie gniazdko i układajà si´ do snu, zwini´te w kul´. Âpià
od paêdziernika do marca lub kwietnia.
Kiedy na wiosn´ słoƒce mocniej grzeje i temperatura roÊnie, je˝e powoli si´ budzà i wychodzà ze swoich kryjówek w poszukiwaniu
jedzenia, gdy˝ sà wtedy bardzo głodne.

Jeże są objęte ścisłą ochroną. Nie wolno
ich płoszyć, chwytać ani przetrzymywać
bez zezwolenia. Jedynym wyjątkiem jest
ratowanie jeża przed niebezpieczeństwem
lub gdy jest chory albo ranny!

• Kolce je˝a, nazywane te˝ igłami lub szpilkami, to nic innego jak przekształcone
włosy. Je˝ mo˝e ich mieç a˝ 8 tysi´cy!
• Je˝ ma bardzo czuły w´ch. Na silne
zapachy (a tak˝e na intensywne smaki)
reaguje wydzielaniem pienistej Êliny,
którà rozprowadza j´zykiem na kolce.
• Je˝ ˝yje do 10 lat.
• Uwa˝a si´, ˝e je˝ jest zwierz´ciem
niemym. To nieprawda, gdy˝ podczas
godów oraz czasami w trakcie
po˝ywiania si´ wydaje dêwi´ki
przypominajàce kwakanie.

Z wizytą
w ogródku

Fot. E. Skrzypczak (2)

Kolczasta kula
W razie niebezpieczeƒstwa je˝ – jak pewnie
dobrze wiecie – zwija si´ w ciasnà kłujàcà
kul´. W ten sposób odstrasza napastnika, bo
któ˝ chciałby ryzykowaç pokłucie nosa? Skulony je˝ mo˝e trwaç w tej pozycji nawet kilkanaÊcie minut, poniewa˝ pod skórà na całym grzbiecie ma specjalny mi´sieƒ słu˝àcy
do zwijania si´ w idealnà kul´.

Czy wiesz, ˝e…

Je˝e to po˝yteczne zwierz´ta.
Oczyszczajà Êrodowisko z drobnej
padliny oraz wyjadajà młode myszy
i szczury z ich gniazd. Sà te˝ nazywane
pomocnikami ogrodnika, poniewa˝
ch´tnie jedzà Êlimaki.

Płatki z jogurtem – deser nie do
pogardzenia!

rzàd – w systematyce zwierzàt: grupa obejmujàca spokrewnione ze sobà rodziny (tutaj – m.in. je˝owate, kretowate), ni˝sza ni˝
gromada (tutaj – ssaki)
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