Czy ten jeż potrzebuje pomocy?

Życie jeży w mieście, nie jest łatwe, czyha na nie wiele niebezpieczeństw. Podstawowe
zagrożenia dla jeży to: przerwana hibernacja – prace ziemne/ budowlane, skutkujące niszczeniem
zimowego schronienia jeży; uprzątanie kopców liści/gałęzi; rozkopywanie takich kopców przez
psy itp. Zima (okres od listopada do marca) – to niebezpieczny okres dla jeży o wadze poniżej 0,5
kg, np. jesiennych sierotek – młodziutkich jeży, porzucanych przez swoje matki, które zapadają
w hibernację. Palenie liści i sterty gałęzi, w których mogą hibernować jeże. Spotykając jeża
z przytopionymi i osmolonymi kolcami, należy go bezwzględnie przekazać pod opiekę specjalistów,
gdyż poparzony jeż wymaga pomocy weterynaryjnej.
Jednym z zagrożeń jest koszenie traw – groźne dla samic i jej młodych, ponieważ
„gniazdo” jeży stanowi tylko niewielkie zagłębienie w ziemi (nawet na środku trawnika),
wymoszczone suchą trawą. Takiego gniazda nie widać, ale ponieważ nie jest ono na tyle
głębokie, aby kosiarka przeszła nad głowami wszystkich domowników, dochodzi do tragedii.
Poraniony miot wymaga pilnej pomocy weterynarza. Odstawienie poranionych jeży pod
krzaczek i tak skazuje maluchy na śmierć. Po pierwsze dlatego, że do ran dostaną się
bakterie i muchy; po drugie, nawet jeśli młode przeżyły, a ich matka nie, to maluchy zdechną
z głodu.
Ruch kołowy – potracony przez auto jeż wymaga pilnej pomocy weterynaryjnej, gdyż
najczęściej ma krwawienie wewnętrzne i potrzebuje podania leków przeciwkrwotocznych/
przeciwwstrząsowych i tlenu (bardzo często ma płuca zalane krwią). Odłożenie potraconego
jeża na pobocze nic mu nie pomoże, jeśli ma uszkodzone narządy wewnętrzne, zmiażdżone
tylne łapy, zgruchotaną miednicę czy choćby pęknięty nos/ szczękę. Pogryzienie przez psy
– osłabiony jeż lub wybudzony z hibernacji, nie jest w stanie się obronić i zwinąć skutecznie
w kulkę. Wtedy dochodzi do pogryzień i jeż najczęściej wymaga chirurgicznego szycia ran
pod całkowitym znieczuleniem. Tylko powierzchowne ranki po psich kłach mogą się zagoić
same. Duże rany szarpane wymagają interwencji weterynarza. Na psich zębach jest dużo
bakterii, które infekują rany u pokąsanego zwierzęcia.
Jeż, który wymaga pomocy: spotkany za dnia (jeże są wybitnie
nocnymi zwierzętami i nie żerują w dzień), osowiały lub leżący na boku, chudy,
z zapadniętymi bokami między miednicą a klatką piersiową, z zaropiałymi oczami.
Jeż z krwią na nosie lub puszczający nosem krwawe bańki, oddychający ciężko
lub łapiący powietrze ze świstem (normalnie jeż oddycha nosem, a kiedy się dusi,
łapie powietrze przez pysk). Jeż z widocznymi ranami na ciele lub z ubytkami skóry,
z larwami/jajami much między kolcami lub na brzuchu/w uszach/ na pyszczku itp. Kaleki jeż (bez
jednej lub kilku nóg albo z uszkodzonymi nogami), ciągnący tylne łapy za sobą; z przytopionymi
i osmolonymi kolcami; ubrudzony substancją oleistą (smarem/benzyną); jesienią (X-XI) –
każdy jeż o masie poniżej 0,5 kg.
Jeż, który nie wymaga interwencji: obserwowany w nocy w okresie kwiecień-październik,
fuczy, podskakuje, zwija się w kulkę, ew. atakuje, próbując ugryźć. Jeż ruchliwy, rześki, biega,
szukając pokarmu. Jesienią zdrowy jeż jest wielkości co najmniej dużego grejpfruta, okrągły



i pulchniutki, wyraźnie otłuszczony (o masie powyżej 0,5 kg). Takie jeże zostawiamy w spokoju.
Jeże nie są nosicielami wścieklizny, dlatego nie musimy się obawiać udzielenia jeżowi pomocy,
ale zawsze lepiej zachować ostrożność i nie dotykać bez potrzeby, lub przenieść, używając
grubszego materiału lub rękawiczek.
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