Domek dla jeża w ogrodzie –
pomoc dla kolczastego przyjaciela
„Dokąd nocą tupta jeż?” to nie jedyne pytanie, na które należałoby sobie
odpowiedzieć, aby być odpowiednio przygotowanym na wizytę niewielkiego
zwierzaka z kolcami na plecach w zimę w ogrodzie. W tym wpisie znajdziesz
najistotniejsze informacje o jeżach, czy jest to pożyteczne stworzenie, jak wygląda
jego gniazdo i nie tylko. Jeśli chcesz, aby sympatyczny jegomość zadomowił się u
Ciebie na stałe, podpowiemy, jak stworzyć domek dla jeża.

Czy jeże są pożyteczne?
Chociaż jeż jest spokrewniony z kretem i ryjówką, nie odziedziczył po nich
niszczących zachowań. Jeśli doda się do tego fakt, że z chęcią zajada się
ślimakami, owadami, dżdżownicami, to sprawa jego pożyteczności stanie się
jednoznaczna. Warto zaprosić jeża do ogrodu, gdyż może on stać się cichym
pomocnikiem. Z pewnością nie wyrządzi szkód na Twojej ukochanej rabacie, a
liczba szkodników znacznie spadanie.
Pamiętaj jednak, że jeż najlepiej czuje się w naturze, a poza tym jest objęty
ochroną, dlatego nie zabieraj go do domu, nie bierz na ręce. Jeśli do Twojego
ogrodu zawitały jeże, zapewnij im bezpieczną przestrzeń. Szczególnie jeśli
Twój pies uważa je za świetne kolczaste zabawki. Gdyż to właśnie większe
zwierzęta (tuż obok pędzących na drogach aut) zaliczają się do największych
wrogów jeży, które potrafią w mgnieniu oka wyrządzić im straszną krzywdę.

Jeż to pożyteczne stworzenie, które może pomóc człowiekowi w ogrodzie.

Czy jeż zapada w sen zimowy?
Matka natura jest niezwykle mądra. Zimą trudno o ślimaki czy inne owady i jeże
nie miałyby, co jeść. Dlatego zostały wyposażone w umiejętność hibernacji,
której ludzie bardzo często zazdroszczą zwierzętom. Nie ma w tym nic dziwnego,
któż by nie chciał uciąć sobie porządnej, wielodniowej drzemki, gdy dni krótkie, za
oknem mróz, słońca jak na lekarstwo.
Jesień to niezwykle pracowity czas dla jeży. Muszą one znaleźć dużo
pożywienia, by nabrać dużo tkanki tłuszczowej, a także znaleźć bezpieczne
miejsce na gniazdo i odpowiednio je przygotować. Warto dodać, że jeże są
samotnikami, dlatego wszystkie te zadania wykonują samodzielnie. W swoim
schronieniu jeż zapada w sen zimowy. Na skutek tego ogranicza swoje funkcje
życiowe do minimum: zwalnia oddech, spada jego temperatura ciała, a sam
gryzoń zwija się w szczelnie zamknięta i osłoniętą kolcami kulkę.

Jak wygląda gniazdo jeża?
W naturze jeże tworzą gniazda w norkach, w jamkach czy stertach gałęzi. Wnętrze
domku jeża wścielają mchem, liśćmi, trawą lub drobnymi patykami. Tak
przygotowane i ocieplone schronienie zapewni spokojny i bezpieczny zimowy sen
jeża, który trwa od października do kwietnia.

Sterta liści to niezwykły cenny materiał na domek dla jeża.

Jak zrobić domek dla jeży?
Domek dla jeża w ogrodzie to bardzo dobry pomysł. Ty zrobisz dobry uczynek i
pomożesz jeżowi bezpiecznie przetrwać zimę, a on z pewnością na wiosnę pomoże
pozbyć się nadmiaru ślimaków. Szczególnie że przygotowanie schronienia dla
jeża wcale nie musi być skomplikowane czy drogie. Najprostszym sposobem
jest pozostawienie w zacisznym miejscu ogrodu stertę liści podpartą stelażem z
gałązek. Zanim wybierzesz miejsce, zwróć uwagę, czy nie jest to teren podmokły.
Jeśli lubisz majsterkować, możesz pokusić się, by zrobić samodzielnie domek, np.
z sosnowych desek. Takie bezpieczne schronienie z pewnością ułatwi
kolczastym zwierzętom przetrwać zimę i odizoluje ich od większych

drapieżników.

Czy warto kupić drewniany domek dla jeża?
Jeśli uwielbiasz mieć zadbane rabaty i ogród wysprzątany na tip-top, a widok
porzuconej sterty liści Cię drażni, możesz postawić na nieco droższe rozwiązanie i
zakupić drewniany domek dla jeża. Z pewnością będzie prezentował bardziej
estetycznie i będzie służył przez wiele lat. Środek drewnianego domku
wypełnił słomą czy suchą trawą, by zapewnić jeżom odpowiednią izolację
termiczną. Gotowe domki mogą być zrobione też z wikliny, ale nie chronią one
przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza. Bardzo duży wybór rozmiarów
znajdziesz w sklepach internetowych.

Profesjonalny, drewniany domek dla jeża lub sterta liści z gałązkami obydwa
rozwiązania posłużą za świetne schronienie na zimę.

Jeż w ogrodzie zimą, jak mu pomóc?
Jeż przez zimne miesiące powinien smacznie spać w swoim schronieniu. Jeśli
przypadkowo znajdziesz jeża zawiniętego w kolczastą kulkę w stercie liści w
ogrodzie, pozostaw go na miejscu i przykryj. Jeśli uda Ci się spotkać jeża, który
jest wybudzony, najprawdopodobniej będzie potrzebował pomocy. W takim
wypadku zabezpiecz zwierze i umieść w ciepłym miejscu, poczęstuj wodą.
Następnie powiadom odpowiednie służby lub fundacje zajmujące się dzikimi
zwierzętami. Więcej na ten temat, znajdziesz we wpisie o tym, jak pomóc jeżom.

