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Mały jeż niosący na plecach jabłko  – większość z nas pamięta z

dzieciństwa taki obrazek. Jednak nie każdy wie, że jeże wcale nie

żywią się jabłkami! Mało kto również wie, że to małe i urocze

stworzenie potrafi upolować żmiję!  To właśnie za sprawą swojego

apetytu nazywamy go jeżem. Jest to prasłowiańskie słowo, które

pierwotnie oznaczało „ten, który JE Żmije”.Ponadto, choć jeże wolą

twardo tuptać po ziemi, świetnie radzą sobie również w wodzie  i

podczas wspinaczki

 

FILM O JEŻACH:

>>>https://www.youtube.com/watch?v=pvCgaao6NBg<<<

https://www.youtube.com/watch?v=pvCgaao6NBg


Mam nadzieję, że już wiecie co nieco o jeżach i ich trybie życia. Ale

czy wiecie, że jeże są także... zwierzętami domowymi? Mowa tu

oczywiście o specjalnych gatunku - jeżu pigmejskim. Sprawdźcie,

jak wygląda opieka nad tymi zwierzętami: 

 

HODOWLA JEŻA PIGMEJSKIEGO:

>>>https://www.youtube.com/watch?v=X0RvvGofpoI<<<

https://www.youtube.com/watch?v=X0RvvGofpoI


Jeżurkowo – czyli niesamowity ośrodek rehabilitacji zwierząt.

 Jak wskazuje nazwa najczęstszymi jego gośćmi są jeże, które

padają ofiarą kosiarek, psów, czy innych czyhających na nie

zagrożeń  Zdarzają się także osierocone jeżowe maluchy, które

same by sobie nie poradziły w naturze. Jeżurkowo to szansa nie

tylko na wydobrzenie, ale i powrót zwierząt do życia na

wolności.Jeże nie są jedyne. Wśród pacjentów ośrodka możemy

znaleźć także wiewiórki, borsuki, zające, a nawet nietoperze, które

równie często znajdują się w stanie zagrożenia życia  Jeżurkowo

nie odmawia pomocy żadnemu potrzebującemu zwierzęciu. Mają

one taką możliwość również dzięki pomocy ludzi o dobrych

sercach przywożących poszkodowane zwierzęta Każdy z

pacjentów ośrodka początkowo trafia do szpitaliku, gdzie

przechodzi badania i zostaje poddany leczeniu. Gdy zwierzę

nabiera sił trafia do zagrody zewnętrznej, gdzie panują naturalne

warunki. Zagroda pozwala zwierzęciu na rekonwalescencję i

przygotowanie do powrotu na wolność Jeżurkowo nadaje

każdemu podopiecznemu imię oraz dzieli się jego historią na

swoim Facebooku. Dzięki temu, internauci mogą śledzić

poczynania każdego z pacjentów ośrodka



 jak pomagać jeżom,

 w jaki sposób rozpoznać jeża w potrzebie,

 jak wygląda rehabilitacja małych mieszkańców lasu,

 oraz jak zrodził się pomysł na stworzenie całego ośrodka......to

koniecznie odwiedź z nami Jeżurkowo!  

Dokąd dotuptał jeż? Wizyta wJeżurkowie.
Razem z projektem Złap Przyjaciela NZS UW możecie wirtualnie

odwiedzić go i Wy, by odkryć sekrety jeży i poznać tajniki

funkcjonowania tamtejszego szpitalika O małych kolczastych

przyjaciołach (i nie tylko) opowie Oktawian Szwed, założyciel

Jeżurkowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się:

Kiedy? 28 stycznia o 19:00

Gdzie? Premiera pojawi się na fanpage'u NZS UW 

>>>LINK DO WYDARZENIA<<<

>>>LINK DO TRANSMISJI NA STRONIE NZS UW<<<

>>>LINK DO FACEBOOKA JEŻURKOWO<<<

https://www.facebook.com/events/1345877085763672
https://www.facebook.com/nzsuw/
https://www.facebook.com/Jezurkowo/?ref=page_internal


Relaksująca kolorowanka dla dorosłych. Jeśli nie masz drukarki -

spróbuj narysować podobną ilustrację.



Sposobem na spędzanie wolnego czasu jest układanie puzzli -

można to robić także on-line!

 

Zapraszam Was do ułożenia puzzli - jeż.

>>>LINK DO STRONY<<<

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/318113-je%C5%BC

