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Ścisła i czynna ochrona jeży - zakazy i nakazy

Jeże w Polsce objęte są ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej (wg §2 Rozporzą-
dzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  28  września  2004  r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r.)

ochroną objęte są jeżowate (Erinaceidae) - wszystkich gatunków

Ochrona ścisła - to termin stosowany w odniesieniu do konkretnych gatunków zwierząt
(w tym wypadku, jeży). Polega ona na całkowitym zakazie bezpośredniej ingerencji czło-
wieka w środowisko jeży: pozyskiwania, przemieszczania, niszczenia i zabijania jeży. Ści-
sła ochrona jeży zmierza do maksymalnego ograniczenia ich śmiertelności. Ochrona ta
obejmuje wszystkie naturalne siedliska jeży - czyli tam, gdzie żyją i są spotykane.

Ochrona czynna - to szerokie działania obejmujące zabiegi ochronne celem zachowania
istniejących naturalnych siedlisk, a także działania przywracające lub odtwarzające natu-
ralny stan siedlisk jeży. Zakres tej ochrony obejmuje także niezbędne leczenie i rehabili-
tację jeży celem przywrócenia ich do środowiska naturalnego.

W stosunku do jeży wszystkich gatunków wprowadzone się następujące zakazy:
1. Zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a tak-
że posiadania żywych zwierząt.

2. Zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych,
a także ich części i produktów pochodnych.

3. Niszczenia ich siedlisk i ostoi.
4. Niszczenia ich legowisk, zimowisk i innych schronień.
5. Preparowania martwych zwierząt lub ich części, w tym znalezionych.
6. Zbywania,  nabywania,  oferowania  do  sprzedaży,  wymiany  i  darowizny  zwierząt  ży-

wych,  martwych,  przetworzonych  i  spreparowanych,  a  także  ich  części  i  produktów
pochodnych.

7. Wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych,
przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.

8. Umyślnego płoszenia i niepokojenia.
9. Fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepoko-

jenie.
10.Przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.
11.Przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.

W stosunku do jeży dopuszczalne jest:
1. Chwytanie na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez wojewodę

zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania.
2. Chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryj-

nej i przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych
ośrodkach  na  czas  odzyskania  zdolności  samodzielnego  życia  i  przywrócenia  ich  do
środowiska przyrodniczego.

Komentarz:
Ochrona ścisła oznacza, iż jeże są nietykalne! Wyjątkiem są jedynie dwa przypadki:

Przemieszczanie zabłąkanych lub zagrożonych jeży do miejsc regularnego przebywa-
nia - wyłącznie przez osoby upoważnione.
Chwytania i przetrzymywania w ośrodkach rehabilitacji zwierząt jeży rannych lub cho-
rych - wyłącznie do czasu odzyskania przez nich zdolności samodzielnego życia.

wg stanu prawnego na dzień: 01.09.2009 r.


