Wytyczne umieszczania sztucznych schronień dla Jeży

W związku z tym, że jeże doskonale się czują w gęstych zaroślach i unikają otwartych
przestrzeni, dobrze jest schronienie ustawić między krzewami, jak najdalej od ruchu ludzi i aut.
Schronienie powinno stać wejściem nie w kierunku naszej widoczności, a wręcz przeciwnie,
najlepiej wejściem w kierunku murka, krzewu lub ściany, oddalone o 10-15 cm od przeszkody tak,
by tylko jeż mógł się wcisnąć do środka. W ten sposób zabezpieczymy się przed wejściem psa, kota
czy kunę domową. Jeże chętniej się tu ulokują na zimę, bo będą miały jak się skryć przed
ciekawskimi. Dodatkowo warto tuż przed wejściem ustawić labiryntowy „tor przeszkód” z kamieni
lub cegieł, ale zawsze o prześwicie 10 cm, nie większym.
Schronienie dla jeży lokuje się w zacisznym, ustronnym miejscu, najlepiej wśród gęstych
krzewów, zanim nadejdą przymrozki, od połowy września do połowy października. Chodzi o to,
by w czasie przygotowań do zimy, jeże mogły je odnaleźć i zdążyć zagospodarować. Schronienie
ustawić z lekkim spadkiem bezpośrednio na gruncie, ale w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem
wodą w przypadku ulewnych deszczy. Zaraz po ustawieniu, należy do komory spania włożyć
pocięte na kawałki długości 5-6 cm siano (na wysokość 10-15 cm) ale nie ubijać.
Od tego czasu, nie należy tam zaglądać!
Po nadejściu temperatur niższych niż -20oC, warto schronienie obsypać tymi liśćmi.
Najlepiej jeśli liście sięgają na wysokość 30 cm ponad dach. Potem, na stos należy położyć płat folii
o wymiarach 1x1 m, aby powstał swoisty „parasol” od deszczu. Nie zakrywać stosu z boków, gdyż
musi być zapewniony przewiew! Folię warto docisnąć kilkoma gałęziami lub listwami. Jeśli spadnie
śnieg, nie należy w żadnym wypadku odśnieżać stosu! W marcu nie podchodzić do tego miejsca
zbyt blisko, by nie robić śladów na śniegu. Jest to ważne, gdyż jeśli jeż wybudzi się przedwcześnie,
wtedy wyjdzie na śnieg i będzie widać jego ślady. Wówczas jeża trzeba i przenieść do ciepłego
pomieszczenia i potem należy korzystać z porad specjalistów, by jeża z powodzeniem przechować
do wiosny i zdrowego wypuścić na wolność.

Opracowano na podstawie wytycznych:
 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „Nasze Jeże” z Białegostoku,
 Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kłodzku „Jerzy dla Jeży” z Kłodzka,
 Fundacja Na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt Primum „Jeżurkowo” ze Skierd.

