Kdaj sem v stresu?
Stres lahko ježu povzročijo: ljudje, morebitni
sovrstniki, druge živali (plenilci), neprimerni nastanitveni pogoji in prehrana ter bolezni.
Znaki stresa ali slabega počutja: postanejo manj
aktivni, manj jedo in hujšajo, imajo nenegovan kožuh
in bodice, se ne zanimajo za okolico, so zgrbljeni in se
nočejo premikati.
Kadar se počutijo slabo, ali so poškodovani, se ponavadi nočejo izviti iz klobčiča.
Nekatera urgentna stanja
(obisk veterinarja je nujen):
-

živčni napadi, paraliza, oslabelost
majava hoja
driska, bruhanje
oteženo dihanje
izcedek iz oči, nosu ali vagine

BoLEZNI, KI JIH LAHKO
PRENAŠAM
Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka
Dermatofitoza
Salmonela
Ukrepi:
Poskrbimo, da je jež zdrav, ob znakih bolezni pa ga nemudoma odpeljemo k veterinarju. Po rokovanju si vedno umijemo roke.
Zdravljenje živali in razkuževanje opreme izvajamo po
navodilih veterinarja.
Preprečujemo tudi stik z drugimi (domačimi in divjimi)
živalmi.

Posebnost

Ježi imajo bodice. Bodice so ob rojstvu redke, drobne in
mehke, nato pa v 24 urah otrdijo.

zanimivost

Afriški beloprsi ježi lahko plavajo.

ravnanje z ježem

KDO SEM?
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Z ježem ravnamo nežno in mirno, brez hitrih
gibov. Ko ga prijemamo, imamo nadete zaščitne
rokavice iz usnja, dvojne rokavice iz lateksa ali
rokavice iz bombaža. Z bodicami nas lahko zbode
in povzroči bolečino. Najpogosteje nam ob rokovanju ne povzročijo poškodb, zato lahko mirnega
ježa držimo tudi brez rokavic. Priporočljivo je,
da se z njim rokuje v mirni sobi z malo svetlobe.
Prime se ga za kožno gubo, preden se lahko zvije
v klobčič, ali se ga objame z dlanmi. Če je že v
klobčiču, se ga pusti in počaka – nemalokrat se
vrne v običajen položaj. Ko ga držimo, vedno pazimo, da nam ne pade ali skoči iz naročja.

Afriški beloprsi jež
(Atelerix albiventris)

Pričakovana življenjska doba
Telesna masa

samci 400-600 g,
samice 300-400 g

Dolžina telesa

15-25 cm

Spolna zrelost

2-3 meseci, prvo parjenje pri
6-8 mesecih

Brejost
Število mladičev
Optimalna temp. okolja
Zahtevnost/čas
Denar
Obiski veterinarja
Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

4-8 let

34-37 dni
1-9 (običajno 3-5)
24–30 °C

S ČIM SE PREHRANJUJEM?

Ježi so žužkojedi/vsejedi. Osnovna hrana je
komercialno pripravljena hrana za ježe ali hrana
za mačke ali pse z nizko vsebnostjo maščob.
Hrano je najbolje ponuditi zvečer. Priporočljivo je vsak
dan hrani dodati vitaminski in mineralni nadomestek.
Priboljški, ki jih lahko ponudimo vsak dan:
- sadje (banane, jabolka, hruške, melona, jagode)
- zelenjava (kuhan koren, grah, brokoli, redkvica,
listnata zelenjava)
- kuhana jajca, meso (piščanec, kunec), ribe, jogurt
- žuželke (mokarji in njihove ličinke, črički), pajki,
polži, deževniki (občasen posladek)
Hrana, ki je ne dajemo:
- semena in oreščki
- mleko
- žuželke in podobno z vrta
- grozdje, rozine, citrusi, avokado, ananas
- čebula, česen

kdo je primeren lastnik?

Primeren lastnik je lahko vsak, ki je pozoren in mu
nameni ustrezne bivalne pogoje ter dovolj časa in
denarja.
Potreben je tudi primeren prostor za namestitev
kletke.
So živahni in radi tečejo, plezajo in kopljejo. Imajo
različne osebnosti, eni so bolj socialni, drugi pa večino
časa želijo mir. Zaželeno je, da imajo vsakodneven
kontakt s človekom. Se znajo umazati, zato je po
potrebi priporočeno kopanje. Kletko je potrebno čistiti
dvakrat tedensko.

Ježi so nočno aktivne živali in znajo ponoči
ustvarjati precej hrupa, podnevi pa
večinoma spijo, zato preden se podaš v
nakup, dobro premisli, ali je izbira prava?

kaj potrebujem ...
Kletka iz nerjavečega jekla
ali stekla in s polnim dnom
(visoka, čim večja, police na
različnih nivojih)

150-300 €

Grelna blazina

20-30 €

Globok nastilj (žagovina,
mlet papir, slama, seno)

3-10 €

Skrivališče

10-15 €

Igrala (primerno kolo za tek,
tuneli, lestve, viseče mreže,
žoge, veje)

3-20 €

Posoda za stranišče

5-10 €

Peletirana stelja za stranišče

5€

Transportni boks

15-30 €

Posoda za hrano

5-10 €

Napajalnik ali posoda za
vodo

5-10 €

Komercialna hrana za ježe
ali za ježe primerna hrana za
pse/mačke (1kg)

10-15 €

Priboljški

2-10 €

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

230-470 €
25-35 €

popestritev okolja

Afriški beloprsi jež je samotar, zato ga nastanimo
posamezno. Lahko imamo tudi par enakega spola,
če sta iz istega legla in se razumeta. Raje imajo tiho
in zatemnjeno okolje. So zelo aktivni, zato mora biti
kletka primerno velika. V naravi se veliko gibljejo/
pretečejo velike razdalje, zato je dobro, da imajo na
voljo kolo za tek. V kletko jim namestimo skrivališča,
škatle, tunele, lestve, viseče mreže in druge igrače
kot so žoge. Pomembno je, da imajo na voljo police
na različnih nivojih, saj zelo radi plezajo, a ker ježi
slabo vidijo je priporočeno, da so vzpenjala in police
zavarovane s stranicami, da ne pride do padcev in
zdrsov. Lahko jih spustimo iz kletke, a jih ob tem
neprestano nadzorujemo.
Kletko je potrebno umetno/dodatno ogrevati,
najbolje z grelno blazino ali keramičnim grelcem
za plazilce, da je v njej 24-30 °C. Če je temperatura prenizka, lahko vstopijo v nepravo hibernacijo.
Potrebujejo 12 urno osvetlitev in relativno vlažnost
okolja nižjo od 40%.

nevarnosti

Potrebno je preprečiti dostop do električnih in
drugih kablov, majhnih predmetov ter strupenih
rastlin, katere lahko zaužijejo, ter do stopnic ali
drugih nevarnosti.

Komunikacija
Imajo občutljiv čut za vonj in sluh, predvsem
v območju ultrazvoka. Ko so prestrašeni, se
oglašajo s sikanju podobnim zvokom. Drugače se oglašajo z godrnjanjem, cviljenjem in
njuhanjem, ampak so ti zvoki redki. Ko se jež
počuti ogroženega, napne bodice in se povleče v
klobčič.

