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Pro ježky je zima velmi náročná a nebezpečná a téměř polovina jich zimu nepřežije.
Poskytněte jim místo k zimnímu spánku a na začátku zimy také vodu a potravu, aby měli
dostatek energie na přečkání zimy. Ježci si hledají úkryty v hromadách listí, v kompostu
nebo v houští. Snažte se tato místa v zimě příliš nenavštěvovat a dopřejte jim tak nerušený
zimní spánek. Pro bodlinaté návštěvníky upravíme ježčí hotel velmi snadno. Stačí jim někde
v klidném koutě zahrady navršit hromádku suchých větviček. Skvělým místem
na přezimování jsou také speciální domečky pro ježky.
Co je to ježkovník?
Je to místo, většinou budka, kde se bude líbit ježkovi. Musí v ní být sucho, klid, trochu listí
a sena. Pořádek si už ježek umí zjednat sám a v ideálním případě využije tento úkryt samička
k vrhu mláďat.
Co ježci potřebují:



skupinu hustých keřů a u nich kupku dříví a listí
volně přístupnou kompostovou hromádku

Dokonalý zimní úkryt ježkům můžeme vybudovat:








Měl by mít rozměry stěn asi 40 cm, výšku nejméně 30 cm.
Třetinu vyplníme natrhaným senem či listím.
Vchod vysoký 15 cm by měl být prodloužený a mírně svažitý směrem ven, aby do něj
nezatékalo.
Do otvoru ve stropě či zadní stěně vsuneme trubku, kterou vyvedeme ven tak,
aby skrze ni dovnitř nezatékalo a aby se nemohla ucpat.
Domeček musíme zapustit do země, pod kompost, či pod hromady listí a podobně,
aby nepromrznul.
Ježci si jej možná oblíbí natolik, že v něm zůstanou i po zimě a vychovávají
zde mladé. Proto pozor při čištění.
Ježci si příbytek obvykle najdou sami, ale můžeme je navést i pamlskem položeným
před vchod.

Ježkovi můžete připravit pestré menu. Nikdy však nedávejte ježkovi tučná, kořeněná, solená a
pečená jídla, vepřové maso, pražené plody, mléko nebo jogurty! Potravu mu noste večer, kdy
začíná být aktivní. K dispozici by měl mít také čistou vodu.
Vhodná potrava pro ježka: syrové, libové hovězí a drůbeží maso, vařená rýže, ovesné vločky,
vejce, kvalitní psí nebo kočičí granule a konzervy neobsahující rybí maso
Zdroje:
http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/jezci-bezdomovci-na-dokonale-uklizenezahrade-stradaji/
http://www.virtualniskanzen.eu/plocha/naucna-stezka/jezkovnik/
http://www.zelenadomacnost.com

http://www.chatar-chalupar.cz/domecky-pro-hmyz-a-drobne-zivocichy

http://www.bio-info.cz/zijte-bio/biozahrada-a-jeji-obyvatele-v-zime

http://jezek.vyjimecny.cz/jak-pomahat-jezkum/

