
Jeże - jak im pomóc? 

 

Jeże zawsze były spotykane w lasach, ale w ciągu ostatnich lat można je spotkać w ogrodach, 

parkach, na działkach słowem bardzo blisko ludzkich zabudowań. Widok jeża na ulicy jest dla 

mnie zawsze smutny. Dużo jeży ginie pod kołami samochodów. Jeże to bardzo pożyteczne 

zwierzęta. W Polsce można rozróżnić dwa gatunki jeża: jeż europejski czyli zachodni i jeż 

wschodni. Różnią się ilością igieł : jeż europejski ma około 8 tysięcy igieł ,a wschodni około 6,5 

tysiąca. Kolce jeża europejskiego są dłuższe o kilka milimetrów od kolców jeża wschodniego. 

 Jeże zawsze cieszyły się sympatią społeczeństwa kojarzone zazwyczaj z jabłkiem na grzbiecie. 

Nic bardziej mylącego. Jabłka i inne owoce nie są w diecie jeża. Jeże to mięsożerne zwierzęta. 

Odżywiają się owadami w różnych stadiach, dżdżownicami, ślimakami, drobnymi ssakami czyli 

z naszego punktu widzenia wieloma szkodnikami dla roślin. Jeże polują również na węże                         

i ropuchy. W dzień jeże śpią , a o zmierzchu rozpoczynają wędrówkę. Potrafią wędrować nocą 

nawet 2 km spożywając w tym czasie około 200 g pokarmu. Wiemy, że jeże to amatorzy psiej 

i kociej suchej karmy. Jednak zdrowe zwierzęta nie muszą być dokarmiane ponieważ poradzą 

sobie same. Także mleko nie jest dobrym pokarmem dla jeży. Jeże nie trawią laktozy                             

i spożywanie mleka może osłabić zwierzęta. 

 Obecność jeży w naszym otoczeniu została podyktowana warunkami jakie stworzył człowiek. 

Enklawy zieleni pośród terenów zurbanizowanych zachęcają zwierzęta do przebywania blisko 

człowieka. To człowiek jednak musi pomóc zwierzętom w trudnych warunkach, także jeżom . 

Jeże jesienią (zazwyczaj w październiku) zapadają w sen i śpią do wiosny. Pomóc jeżom                          

w przetrwaniu zimy może sterta gałęzi w ogrodzie, domek w ogrodzie, gdzie zasną. Taki 

zakątek dla jeża winien znajdować się w zacisznym miejscu z dala od zwierząt domowych. 

Wiele wskazuje na to ,że wraz z działalnością człowieka jeż może stać się gatunkiem wymarłym 

w niedalekim czasie. Poza urbanizacją, rozwojem motoryzacji (dużo jeży ginie pod kołami 

samochodów) jeżom zagrażają dzikie zwierzęta lisy i borsuki, a także psy. Nie można 

zapomnieć o zagrożeniu dla jeży ze strony pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych m.in. 

kleszcze i pcheł. Widząc osłabionego jeża należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem 

rehabilitacji zwierząt, który może nas poinstruować jak pomóc zwierzęciu. Jeże objęte są 

ochroną i nie można przetrzymywać ich w domu. Jak widzicie wiele pożytecznych zwierząt żyje 

i będzie żyć obok nas. Warto zastanowić się nad tym jak im pomóc. 
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