
DZIEŃ JEŻA



KIEDY OBCHODZIMY DZIEŃ JEŻA?

◦ Dzień Jeża obchodzimy 10 listopada. Jest to święto międzynarodowe.



KILKA INFORMACJI 
O JEŻACH.



JAKIE 
GATUNKI JEŻY 
WYSTĘPUJĄ W 
POLSCE?
W Polsce występują dwa 

gatunki jeży: jeż wschodni 

(Erinaceus concolor ), 

którego spotkać można na 

terenie niemal całej 

Polski, oraz jeż 

Europejski lub zachodni 

(E. europaeus), którego 

wschodnia granica 

zasięgu przebiega przez 

Śląsk, Ziemię Lubuską 

oraz Pomorze 

Szczecińskie.



NAJEŻONE 
IGŁY.

Jego najbardziej 

charakterystyczną 

cechą są igły. Na 

jego malutkim ciele 

można doliczyć się 

od 6000 do 8000 

szpilek długości 

około 2 

centymetrów.



CO TO SĄ 
KOLCE 
JEŻA?
Kolce to zmodyfikowane 

włosy. Wypełnione 

powietrzem rurki są 

ostro zakończone. Ich 

podstawa i wierzchołek 

mają kolor biały. Środek 

jest koloru brązowo-

czarnego. Czasami 

można spotkać jeża 

albinosa, czyli takiego, 

którego kolce są na całej 

długości białe.



DOKĄD 
NOCĄ TUPTA 
JEŻ?

Jeż jest samotnikiem 

łączącym się w pary tylko na 

okres godów. Jest świetnym 

pływakiem i wspinaczem. 

Podobno kiedyś znaleziono 

jeża w kieszeni spodni 

powieszonych na sznurku 

kilkadziesiąt centymetrów 

nad ziemią. Ale jego główną 

domeną są nocne wędrówki. 

Potrafi przebyć nawet 2 

kilometry w ciągu jednej 

nocy.



CO POTRAFI 
JEŻ?
Jeż chyba jako jedyny 

ssak potrafi zjadać 

ropuchy, gdyż jest 

niewrażliwy na ich jad. 

Słynie także z 

umiejętności 

polowania na jadowite 

węże, np. żmije. W 

walce ze żmiją 

zwierzęciu pomaga 

zbroja z kolców i 

wysoka odporność na 

jad przeciwnika.



JEŻOWA
PRZYPADŁOŚĆ

Jeż ma jedna bardzo 

zagadkową przypadłość 

– mianowicie na silne 

zapachy lub smaki 

reaguje, wydzielając 

pienistą ślinę, którą 

rozprowadza językiem 

na kolce. Celowość tego 

zabiegu nikomu nie jest 

znana, ale porównuje się 

ją do reakcji kotów na 

zapach kocimiętki.



ZIMOWY 
SUSEŁ
W październiku jeż zapada 

w sen zimowy. Ten trudny 

okres spędza w wyścielonej 

norce ukrytej pod 

konarami drzew lub liśćmi. 

Otulony mchem, trawą i 

liśćmi budzi się dopiero w 

kwietniu. Na ten czas jego 

metabolizm maksymalnie 

zwalnia – temperatura 

ciała zmniejsza się z 36 °C 

do 1 °C, krew dużo wolniej 

krąży, serce bowiem, 

zamiast bić 180 uderzeń na 

minutę, bije tylko 20 razy.



GDZIE 
MOŻEMY 
SPOTKAĆ 
JEŻE?

Jeże można spotkać w 

lasach liściastych, 

parkach czy 

zagajnikach. Nie 

unikają również 

parków, działek czy 

ogródków 

przydomowych. 

Ważne, aby były tam 

drzewa i krzewy.



NIE ZAWSZE 
NIETYKALNE.

Mimo bojowego 
uzbrojenia jeż ma też 
swoich wrogów, do 
których należą psy, lisy, 
borsuki i sowy. Jednak 
największym 
naturalnym wrogiem 
jeży są pasożyty 
zewnętrzne i 
wewnętrzne. Szczególnie 
uciążliwe są kleszcze. 
Zaatakowany przez nie 
zwierzak nie może się 
bowiem podrapać ani 
ich usunąć spośród 
swoich igieł.



ZAGROŻENIE 
DLA JEŻY.
Niestety, człowiek 

również stanowi 

poważne zagrożenie dla 

tego sympatycznego 

zwierzęcia. Jeż, szukając 

padliny na szosach, 

często sam staje się 

ofiarą samochodów. 

Kierowcy próżno mają 

nadzieję, że zwierzę 

ucieknie. Jeż bowiem 

zwija się w kulkę i czeka, 

aż zagrożenie minie.



CZEGO NIE 
BOJĄ SIĘ 
JEŻE?
Mimo to nie obawia 

się on bliskości 

człowieka. Łatwo 

daje się oswoić, 

zwłaszcza gdy 

wystawimy dla 

niego miseczkę z 

jedzeniem. 

Pamiętajmy jednak, 

że jeż w Polsce jest 

pod ochroną, a 

trzymanie go w 

domu jest prawnie 

zakazane.


