
Některá méně i více známá  zvířata
kolem nás svá letní sídla již dávno

opustila,  jiná  se na cestu za teplem tepr-
ve připravují a některá u nás zůstávají ce-
loročně. Zatímco většina tažných ptáků
před zimou do teplých krajů jednoduše
odletí,  obojživelníci, plazi, někteří savci
a ostatní živočišné  druhy to mají pod-
statně složitější. Mám na mysli všechny
ty žáby, čolky, hady, slepýše, ještěrky,
ale i třeba netopýry a ježky.  Početná sku-
pina nenápadných obojživelníků a plazů
se již z větší části stáhla do úkrytů,  kde
relativně v poklidu a strnulosti přečkají
zimu, ostatní svou otázku zimování ještě
neustále řeší. Například  takový ježek.
Tento známý živočich potřebuje, ještě
než teplota klesne k nule, nasbírat co nej-
více potravy a najít vhodný pelíšek. Tma
přichází čím dál tím dříve, potravy ubývá,
je třeba více hledat, a proto ho potkává-

me právě na podzim častěji a téměř všu-
de. Šramotí na zahradě u kompostu, pod
dřevem, v přírodě pak v křoví a suché 
trávě, v sídlišti u popelnic, chodí kočce či
psovi na krmení a já nevím co ještě. Dost
často je pak vidět i v zástavbě a na mís-
tech, kde bychom ho nejméně čekali.
Všichni ho známe z pohádkových knížek,
jak si to šupajdí s jablíčky na zádech, pří-
padně z dětství, jak si pochutnává na kr-
mení u psí boudy, a bohužel i jako placku
z našich silnic. Díky tomu, že ho známe
poměrně všichni, tak je mu právě na pod-
zim ze strany veřejnosti věnována velká
a leckdy až přemrštěná  pozornost. Ono
totiž všeho moc škodí, a tak kolikrát
dobře myšlené zásahy nemusí mít vždy
dobrý výsledný efekt. �

Karel Makoň

Více informací  k zimování ježků získáte
na internetových stránkách našeho spol-
ku www.ptactvo.desop.cz, a nebo na ja-
kékoliv místně příslušné  záchranné sta-
nici živočichů v Plzeňském kraji (Roky-
cany, Tachov, Spálené Poříčí). 

Než budete ježka chytat, 
měli byste vědět alespoň 

některé základní věci:
� na našem území se nejčastěji vyskytuje

ježek západní
� ježek je volně žijící (divoké) zvíře, které

pokud není nějakým způsobem handica-
pováno (lidskou rukou či civilizačními 
výdobytky), má v přírodě své místo a pla-
tí pro něj přirozené přírodní zákony

� ježek má mláďata dvakrát do roka (na ja-
ře a koncem léta), přičemž téměř všech-
na podzimní mláďata nepřežijí na zákla-
dě přirozeného přírodního (neúprosného
a letitého) výběru následující  zimu

� jarní mláďata a dospělí ježci zimu přežijí
téměř všichni

� minimální váha ježka pro bezpečné přežití
zimy je 300 až 350 g před začátkem zimy

� ježek se v přírodě živí  převážně živočiš-
nou potravou, to znamená  hmyzem, 
slimáky, měkkýši, ptačími vejci, zdechli-
nami atd.

� ježka v zajetí lze krmit masovou konzervou
pro psy či kočky, případně vařeným drů-
bežím nebo králičím masem s přísadou
zeleniny, těstovin, ovesných vloček a rýže

� jablka, hrušky a mléko nejsou hlavní
složkou ježčí potravy

� ježek má blechy a odblešit ho lze stan-
dardně užívanými prostředky na kočky
či psy

� chovat větší množství ježků v zajetí je ve-
lice náročnou a pro stanice hodně ná-
kladnou záležitostí

� největším problémem pro ježky není 
zima,  ale jsou to otevřené studny, neza-
bezpečené šachty, skruže, sklepy či bazé-
ny, desítky zvířat hynou právě v těchto
leckdy nenápadných "pastích"

� hodně ježků bohužel uhyne i pod koly
automobilové dopravy

� ježci si zrovna tak jako veškerá volně ži-
jící zvířata zaslouží naši pozornost, ohle-
duplnost a určitou formu ochrany

� ježkům můžete přímo či nepřímo pomá-
hat i vy!

Léto je už nenávratně pryč, horké dny ty tam a v přírodě panuje tak
trochu rozmarný podzim. A právě toto roční období je pro mnoho vol-
ně žijících živočichů velice důležité.  Skončilo období mláďat a začíná
příprava na zimu, další rok co rok se opakující vývojová etapa. 
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