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Ježka zná určitě každý. Přesto si ho ale nejdříve představíme. 

Na našem území žijí dva druhy, ježek západní a ježek východní. 

Jelikož chování a nároky jsou u obou druhů velmi podobné, je 

jejich rozlišování spíše pro znalce přírody. Hlavní viditelný 

rozdíl je v bodlinách – ježek západní je má uhlazené v jednom 

 

směru a stejnoměrně bíle pruhované, ježek východní má bodliny 

neuspořádané, nepravidelně pruhované a hlavně jich má asi jen 

šest tisíc, tedy o tisíc méně než ježek západní. Čím je ježek 

užitečný? Ježka na zahradě bychom si měli vážit zejména pro jeho 

apetit. Patří mezi hmyzožravce, důležitou složkou jeho potravy 

 

jsou ale i drobní brouci, kobylky, larvy hmyzu, slimáci, žížaly, 

ale i drobní hraboši nebo žáby. I když od dětství známe obrázek 

ježka s jablíčky na bodlinách, rostlinnou stravu požírá spíše 

výjimečně. Za jednu noc dokáže ježek zkonzumovat až 70 gramů 

potravy, což je řádná porce slimáků a hmyzu. S podporou ježků 

 

souvisí samozřejmě také nepoužívání postřiků a návnad na hubení 

hmyzu a slimáků. Jednak by tím ježek přišel o přirozenou potravu 

a navíc by se mohl velmi snadno sám otrávit. Jak můžeme ježkovi 

zatraktivnit zahradu? Pro maximální soukromí staví v současnosti 

hodně majitelů pozemků bytelné ploty z betonových prefabrikátů 

 

nebo dřeva. Taková zábrana je však pro ježka neproniknutelná. 

Také klasický drátěný plot není snadno průlezný. U těchto plotů 

bychom na několika místech měli udělat vstupní malé otvory. Pro 

dobrou průchodnost pro živočichy jsou naopak vhodné živé ploty 

a ploty plaňkové. I ty lze v současnosti sehnat již v moderním 

 

designu. Dalším prvkem v zahradě, který zvýší pravděpodobnost 

výskytu ježka, je vhodný úkryt. Bohatě postačí hromada větví 

a listí někde v klidném a stinném koutě zahrady. Pokud ježkovi 

hromada vyhovuje, vyvádí zde své mladé či dokonce přezimuje. 

Také bychom se měli rozhlédnout po zahradě, zda u nás na ježka 

 

nečíhá nějaké nebezpečí. Nádrže na vodu a různé jímky by měly 

být přikryté, aby se ježek neutopil. Před sečením trávy si místo 

projděme, zda se zde ježek zrovna neukrývá. Ježek přes zimu spí. 

Aby ji celou zdárně přežil, musí si vytvořit dostatečné množství 

tukových zásob. Může se ale stát, že najdeme později na podzim 

 

nebo i v zimě vysíleného ježka. V takovém případě je dobré se ho 

ujmout, jinak by zahynul. Před několika lety vyšla kniha Ježek 

v zahradě, která poskytuje mnoho informací a tipů, jak ježkovi 

zpříjemnit život na naší zahradě, jak ho správně přikrmovat, jak 

poznat, kdy ježek potřebuje naši pomoc, a jak správně pomáhat. 


