
 

Wszystko, co musisz wiedzieć 

o zwierzętach miasta 
 

#2 

JEŻE 
 

Jeże są bardzo pożytecznymi zwierzętami, ponieważ do 

ich pożywienia zalicza się wiele szkodników (mogą nam 

pomóc w naszych ogródkach). Od dłuższego czasu 

obserwujemy zmiany miejsca występowania jeży z 

naturalnych ekosystemów na tereny bardziej zurbanizowane, 

są to zwierzęta ciekawskie i nie bardzo płochliwe. W Polsce 

występują dwa rodzaje jeży – wschodnioeuropejski i 

zachodnioeuropejski.  

 Niestety, zagrożenia dla jeży płynące z działalności 

człowieka spowodowały ogromny spadek populacji jeży. Są 

one zagrożone wyginięciem, z tego powodu w Polsce 

obowiązuje ochrona ścisła jeży. 

 

 

 

 

 



Jeżowe zagrożenia, na które mamy wpływ 

● Wypadki drogowe 

Zastraszająca ilość jeży ginie pod kołami aut przez nieuwagę kierowców. 

Niestety ich naturalna reakcja obronna na zbliżający się pojazd - 

zwinięcie się w kulkę nie ratują ich przed śmiertelnymi zderzeniami. 

● Środki chemiczne 

Stosowanie różnego typu pestycydów na działkach, gdzie znajdują się 

legowiska jeży równie ma wiele negatywnych skutków - choroby, 

upośledzenie, a nawet śmierć tych stworzeń. 

● Wypalanie traw 

Podczas gdy wznieci się ogień, jeżyki często, ze swoimi małymi nóżkami 

nie mają wystarczająco czasu na ucieczkę od momentu jego zauważenia - 

skutki są opłakane. 

● Koszenie 

Sprawdzajmy czy w naszych ogródkach nie ma jeży (często ukrytych w 

ich legowiskach) również przed koszeniem! Dla nas to dosłownie 

chwilka, a możemy uchronić jeża przed poranieniami spowodowanymi 

przez nas. 

● Psy 

Psy spuszczone luźno w miejscach występowania jeży polują na nie i 

rozkopują ich legowiska. Bądźmy świadomymi właścicielami i pilnujmy 

swoich psów, aby nie powodowały krzywdy innych zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domek dla jeża we własnym ogródku 
Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak i z czego budować jeżowe 

legowiska, zapoznaj się z poniższym filmem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ1ifwGA_fc 

 

Czym karmić jeże? 
Jeżeli decydujemy się dokarmiać jeże, powinniśmy znać parę faktów: 

● Wbrew powszechnemu przekonaniu jeże nie jedzą jabłek. Żywią się 

małymi owadami, żukami, chrząszczami, gąsienicami itp. 

● Można je natomiast karmić kocią karmą dobrej jakości. 

● Nie należy podawać im mleka - nie trawią laktozy w nim zawartej. 

● Do picia można wystawić jeżowi wodę. 

 

 

 

 

 

jabłko                                                          kocia karma 

 

mleko                                                            woda 

 



Dokąd nocą tupta jeż? 

Chyba każdy z nas zastanawiał się w pewnym momencie swojego życia nad tym 

fundamentalnym pytaniem. Oto odpowiedź. 

Najprawdopodobniej jeż tupta w poszukiwaniu pożywienia! Jeże to zwierzęta 

nocne, w nocy najczęściej polują. Ich ofiary to m.in. owady, chrząszcze, 

gąsienice. Czasem jednak, w okresie godowym, szukać mogą również 

partnerki/partnera. Aby odnaleźć to, czego poszukują te małe stworzonka 

potrafią przetuptać naprawdę duże odległości. 

 

Przydatne numery 
 

Postępowanie w przypadku wszystkich dzikich zwierząt znajdziecie w zakładce 

ptaki. Jeśli jednak chcecie się skontaktować ze specjalistami od jeży można 

dzwonić pod te numery: 

● Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży "Nasze Jeże"  

663 257 297 

● "Jerzy dla Jeży" Ośrodek Rehabilitacyjny w Kłodzku 

022 353 86 28 

● "Jeżurkowo" Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt  

606 950 949 
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