Lesopark Finské Domky

Legenda:
ohraničení oblasti lesoparku
vytyčená trasa pro pěší
oblast s nedoporučeným vstupem (včely)
nová výsadba
lavička

Lesopark Finské Domky
Lesopark se nachází na části parcely č. 201/1 v katastrálním území Kraví Hora (930458) ve vlastnictví Obce Kájov.
Na pozemku je náletový porost různověkých smíšených dřevin, cílem je vytvořit zde odpočinkovou zónu lesoparkového typu.
Lesopark slouží k rekreačním účelům, a proto je osazen vhodným mobiliářem (lavičky).
Lokalita leží v blízkosti Ptačí oblasti Boletice o rozloze 23.546 ha, na vzrostlé stromy byly proto instalovány ptačí budky pro drobné
zpěvné ptactvo.
Předmětem ochrany Ptačí oblasti Boletice jsou populace následujících druhů:
Chřástal polní (Crex crex),
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum),
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia),
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus),
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Dominantou v porostu je Dub letní, dále pak jsou zde vzrostlé Lípy malolisté, Břízy bělokoré, Topoly osika, Třešně ptačí, Hrušeň polnička, J
eřáb oskeruše, jabloně, slivoně a další.
V sousedství se nachází včelín, proto zde byly vysazeny medonosné dřeviny a ovocné stromy – 1x Lípa malolistá (Tilia cordata),
2x Slivoň bryská a 1x Hrušeň tatarka.
V lesoparku se nachází také velké množství keřů různých druhů, např. Líska obecná, Řešetlák počistivý, Trnka obecná, Maliník obecný,
Bez černý a Růže šípková.
Klest vzniklý při ošetření stromů a tras pro pěší byl ponechán na místě tak, aby vytvořil vhodný úkryt pro drobné ptactvo i ježky
a vytvořil biotop pro bezobratlé živočichy vázané na mrtvé dřevo (tzv. saprofytní živočichy).

Vybrané druhy dřevin a rostlin.
Dub letní (Quercus robur), česky též křemelák,
je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Přirozeně se vyskytuje
v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky.
Roste od nížin do podhůří, kde může vytvářet doubravy nebo růst jako
solitéra. Roste-li v lese, snadno ztrácí spodní větve.
Vzhled
Koruna je mohutná, nepravidelná a mohutně rozložitá, protáhlá směrem
nahoru. Borka tmavošedá, hrubě rozpukaná. Listy obvejčité, nepravidelně
peřenolaločnaté, na bázi srdčitě ouškaté. Občas trpí padlím. Dub letní
kvete v dubnu až květnu. Květy jsou jednopohlavné, samčí květenství má
charakter jehněd na loňských větévkách, samičí jehnědy rostou na
letorostech.Plodem je žalud (jednosemenná nažka) sedící v číšce. Stopka
je 3–7 cm dlouhá. Dub letní dorůstá výšky až 45 metrů. Roste v téměř
jakémkoli typu půdy včetně písčité, daří se mu i na vlhkých hlinitých půdách.
Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá
častěji zasažen bleskem než jiné stromy. Je mimořádně odolný proti větru.
Lépe snáší střídání podnebí než dub zimní. Dub letní roste velmi pomalu,
zralého věku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se
dožít i 2000 let. Za nejstarší žijící dub České republiky je považovaný Žižkův
dub v Náměšti, jehož věk dendrochronologická metoda určila na více než
1000 let. S obvodem kmene 1010 cm je zároveň i našim nejmohutnějším
žijícím dubem letním. Z odumřelých stromů ho o 30 cm překonává
Goethův dub, který stojí v Krásném Dvoře. Maximální zaznamenané výšky
v Čechách – 57 metrů – dosáhl dub u Mostu poražený roku 1905. Tato výška
je ale značně netypická, obvyklé je rozpětí 30-35 metrů.
Dub v lesoparku Finské domky je vysoký 24 metrů s obvodem 285cm,
koruna je široká 19 metrů.

zdroj: Wikipedie

Lípa malolistá (Tilia cordata) též Lípa srdčitá
Statný strom z čeledi slézovitých.
Vzhled
Lípa malolistá je statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou
korunou, který dorůstá 30 a více metrů. Statný kmen je pokryt tenkou,
tmavou a mělce podélně zvrásnělou kůrou. Pupeny jsou černohnědé, vejcovité.
Listy jsou dlouze řapíkaté, nesouměrně srdčité a lysé, pouze v úhlech velkých
žilek na spodní straně listů mají rezavé chomáčky chlupů (na rozdíl od lípy
velkolisté, která je má bělavé). Kvete od června do července. Květy jsou
oboupohlavné, žlutavě bílé, stopka vrcholíků je téměř do poloviny srostlá
s jazykovým blanitým listenem. V době květu omamně voní. Plod je jednopouzdrý
kulovitý oříšek s tenkostěnným oplodím. Běžně se kříží s lípou velkolistou
(výše uvedený rozpoznávací znak slouží pouze k rozlišení čistých jedinců,
existenci kříženců nezohledňuje). Kříženec se nazývá lípa obecná
(Tilia x vulgaris). Ve volné přírodě je celkem vzácný, často je však vysazován
ve městech a parcích. Protože je lípa medonosnou dřevinou byla vysazena
i v lesoparku,vysazený strom je 4m vysoký a má obvod kmene 16-18 cm.

zdroj: Wikipedie

Bříza bělokorá (Betula pendula), také bříza bradavičnatá nebo bříza bílá,
je listnatá dřevina z čeledi břízovitých. Je to nejhojnější druh břízy v Evropě.
Důvod jejího dalekosáhlého rozšíření od jižní Evropy až na daleký sever,
případně do odpovídajících výškových poloh alpských pohoří Evropy, spočívá
v její nenáročnosti a odolnosti vůči nepříznivému klimatu. Pravděpodobně
přitom hraje důležitou úlohu její nápadně bílá kůra, která odráží podstatnou
část dopadajícího záření. To se zdá být, zejména na silně a vytrvale osluněných
místech, velice účinný znak přizpůsobivosti. Bříza představuje nenáročný rychle
rostoucí strom, dorůstající výšky až 25 m, který je často používán a vysazován
při rekultivacích krajiny či osazování exhalacemi odlesněného území. Je to
typický pionýrský druh, který je velmi aktivní při kolonizaci zpustlé kulturní krajiny
(opuštěná pole, louky, ale především skrývky, výsypky apod.). V hospodářských
lesích však bývá často vnímána jako plevelný strom. Její dřevo dobře hoří, kůra
hoří i mokrá.

zdroj: Wikipedie

Hrušeň planá (Pyrus pyraster), česky též hrušeň polnička,
je opadavý listnatý strom z čeledi růžovitých. Je považována za jednoho z rodičů (společně s některým východoasijským druhem)
hrušně obecné. Mezi ovocnými stromy, které se běžně vysokého věku nedožívají, patří hrušeň k dlouhověkým. Strom dosahuje výšky
nejčastěji 5–15, výjimečně 20 metrů, může ale růst i jako velký keř. Koruna bývá nejčastěji kuželovitá a protáhlá do výšky. Kmen
je zakřivený nebo nakloněný. Větve jsou obvykle hnědožluté a bradavičnaté lenticelami. Listy vyrůstají pouze na kolcích, bývají velmi
tenké, okrouhle eliptické, někdy až stejně široké jako dlouhé (3–7 cm). Květy uspořádané v chocholících po 7–13 se rozvíjejí zároveň s listy,
dosahují průměru až 3 centimetrů, kvetou v dubnu a květnu. Plody bývají 2–3 centimetry dlouhé, baňkovité až kulovité
(na rozdíl od hrušně obecné) malvice. Preferuje světlejší umístění a sušší, mírně teplé oblasti, jinak je co do životních požadavků generalistou.
Nesnáší vysokou hladinu spodní vody. Typickými biotopy, v nichž roste, jsou výslunné, jižně orientované lesní pláště, křoviny, remízky,
lesostepní mozaiky pastvin, z lesů pak teplomilné doubravy a světlejší dubohabřiny. V ČR se vyskytuje roztroušeně na většině území kromě
vysloveně horských oblastí, patří zde mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (kategorie C4a).
Celkový areál rozšíření zahrnuje
západní, střední a východní Evropu
a severní Turecko.Křížením hrušně
plané s asijskými druhy pravděpodobně vznikla sadovnicky ýznamná
hrušeň obecná. Polnička průmyslově
využívána není, ale zejména
v dřívějších dobách bývala místy v
ysazována jako zdroj potravy pro
divokou zvěř.Ze sušených plodů
se (strouháním) vyráběla
tzv. pracharanda (neboli prachanda).
Tato přísada do pokrmů se vyznačovala
skořicovou příchutí a používala
se i ke zhutňování knedlíků nebo
škubánků.

zdroj: Wikipedie

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) je keřovitá rostlina z čeledi řešetlákovité (Rhamnaceae), původní druh v české květeně.
Řešetlák je vysoký keř s načernalou kůrou a zpravidla rozestlanými větvemi, řídce posetými trny. Dlouze řapíkaté listy jsou dílem vstřícné,
dílem uspořádané do svazečků, ojediněle však i střídavé. Jsou široce eliptické,
na čepeli dvakrát pilovité. Drobné nažloutle zelenavé květy jsou uspořádány
do chudých vrcholičnatých svazků a jsou většinou dvoudomé. Plodem
je kulatá peckovice, velká jako hrách, která z postupující zralostí zčerná. Kvete
ve druhé polovině jara, obyčejně na přelomu května a června. Poměrně
světlomilná a teplomilná rostlina, vyhledávající převážně stanoviště bohatá
vápníkem a mírně zásobená živinami a vláhou. Roste v mezoﬁlních
a xeroﬁlních křovinách, na slunných stráních a pastvinách, ve světlých
hájích (především teplomilných doubravách a vápnomilných bučinách)
a jejich pláštích, též na okraji lužních lesů. V ČR se vyskytuje hojně
až roztroušeně od nížin až do podhůří, nejvíce ve vlhčích polohách termofytika
a teplejším mezofytiku. Celkový areál zahrnuje většinu Evropy a západní Asii.
Nejčastěji se sbírá plod, řidčeji kůra. Plod sbíráme v úplné zralosti, na přelomu
září a října. Nejkvalitnější kůrovou drogu poskytuje sběr v jarních měsících,
před rozkvětem, nejlépe v březnu a dubnu. Droga je vyhledávána pro svůj
obsah antrachinonů a antranolů, jakož i antrachinonových glykosidů
a ﬂavonoidů. Dále zde nacházíme sacharidy, pektiny, organické kyseliny
například vitamín C, kyselinu jantarovou, saponiny, hořčiny a pryskyřice.
Složení kůry je podobné, ale chudší. Přítomny jsou hlavně antrachinony
a antranoly, ﬂavonoidy a třísloviny. Obsahové látky drogy zabezpečují dobrý
projímavý účinek, který je mírnější než u krušinové kůry a u listů nebo lusků
senny. Droga současně působí mírně močopudně. Je určena k léčbě
tzv. atonické zácpy, která je častá u starších nemocných, kde je pokleslý
střevní tonus. Patří k barvířským rostlinám, jeho plody s kamencem a vinným
kamenem dávají kvalitní zeleň.

zdroj: Wikipedie

Vybrané druhy drobného ptactva.
Vrabec polní (Passer montanus) je malý pták z čeledi vrabcovitých.
Rozlišuje se nejméně 9 poddruhů. Celou Evropu a severní Asii obývá vrabec polní eurosibiřský
Popis
délka těla: 12,5–14 cm
rozpětí křídel: 21 cm
hmotnost: 20–24 g
O něco menší než vrabec domácí, s kterým bývá často zaměňován. Na rozdíl od vrabce domácího má vrabec polní světle žluté podbarvení peří.
Podobá se hnědým, černě proužkovaným hřbetem, šedavou spodinou těla, černým podbradkem, uzdičkou a zobákem a bílou páskou v křídlech,
ale liší se následujícími znaky: celým vínově rudohnědým temenem, čistě bílými stranami hlavy s výraznou černou skvrnou na tvářích, menším
černým podbradkem nepřecházejícím ve velkou černou skvrnu na hrudi a úzkým bílým obojkem. Samec a samička jsou vybarveni stejně, mladí
ptáci jsou zbarveni matněji.
V ČR hnízdí početně na celém území, hlavně v nižších a středních polohách. Nejvýše bylo hnízdění prokázáno v Krušných horách v 850 m n. m.
a v Doupovských horách v 820 m n. m. Početnost se na českém území mírně snižuje; v letech 1985–1989 zde hnízdil v počtu 500 000–1 000 000
párů a v letech 2001–2003 v počtu 400 000–800 000 párů.
Potrava je převážně rostlinná, méně je zastoupena i živočišná složka. V porovnání s vrabcem domácím konzumuje více semen plevelů
než kulturních rostlin a neoklovává ovoce, škody páchané na zemědělských plodinách jsou tak znatelně nižší než u vrabce domácího.
Hnízdí jednotlivě i pospolitě. Páry jsou trvalé a setrvávají spolu po několik let, občas se však vyskytují i případy polygamie a běžně dochází
k mimopárovým kopulacím. Hnízdo je nejčastěji v dutinách stromů nebo v budkách, méně ve skalních štěrbinách, štěrbinách v hliníkových
stěnách, otvorech panelových domů či ve starých hnízdech dravců, čápů aj., jen výjimečně v korunách stromů. Hnízdo staví oba ptáci
z rostlinných stonků, peří, mechu, větviček, jehličí a kořínků, hnízdní kotlinku vystýlají jemnějším rostlinným materiálem a peřím. Hnízdí většinou
3× ročně od dubna do července. Snůška čítá 4–6 bílých, po celém povrchu tmavě skvrnitých vajec o rozměrech 19,1 × 14,2 mm. Snášena jsou
denně a sezení začíná od snesení předposledního nebo posledního vejce. Na vejcích sedí po dobu 12–13 dnů oba ptáci. Mláďata jsou krmena
oběma rodiči a hnízdo opouštějí po 15–16 dnech. Samostatnosti dosahují 8–10 dnů po vyvedení a následně se shromažďují do hejn, ke kterým
se po vyhnízdění připojují i dospělí ptáci. Pohlavní dospělosti dosahují ve druhém roce života. Nejvyšší známý věk je 13 let a 1 měsíc.

zdroj: Wikipedie

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) je malý sýkorovitý pěvec.
Popis
Délka těla: 11–13 cm
Rozpětí křídel: 20 cm
Hmotnost: 11 g
Menší než sýkora koňadra, s malou kulatou hlavou vmáčklou mezi ramena (působí dojmem, jako by neměla krk). Nejvýraznějšími znaky, kterými
se liší od všech ostatních středoevropských druhů sýkor, jsou modré temeno a černý proužek přes oko. Hlava je jinak bílá, hřbet a kostřec olivově
zelený a křídla modrá s úzkou bílou páskou. Spodina je žlutá s úzkým šedočerným středovým pruhem, ocas modrý bez bílého zbarvení. Nohy jsou
tmavě modrošedé, oči hnědé. Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, samice však bývá o něco matnější. Mladý pták má matnou čepičku a žluté tváře.
Je velmi aktivní, na stromech se pohybuje kodrcavými poskoky podobně jako šoupálkovití, při hledání potravy často visí hlavou dolů. Létá pomalu
a vlnkovitě. Hnízdí ve většině Evropy s výjimkou nejsevernějších oblastí, dále v severní Africe, Malé Asii a na Blízkém východě. Severní hranice
v Evropě se ve Skandinávii pomalu posouvá k severu. Je převážně stálá, ovšem zvláště mladí ptáci a samice ze severních populací podnikají během
některých zim delší potulky nebo tahové přesuny, které mohou občas dosáhnout až irupčního charakteru. Sýkora modřinka patří k nejpomaleji
táhnoucím ptákům vůbec; průměrná denní vzdálenost uražená na tahu se pohybuje mezi 11 a 38 km.[3][6] Evropská populace je odhadována
na více než 20 milionů párů a druh je charakterizován jako zabezpečený.[7] Obývá listnaté a smíšené lesy, méně jehličnaté porosty s vtroušenými
listnáči a běžně také parky, zahrady a stromořadí.
V ČR hnízdí dosti početně na celém území, nejpočetněji v nižších polohách do 800 m n. m. S vyšší nadmořskou výškou ubývá, ale ojediněle hnízdí
i značně vysoko (v Krušných horách v 1200 m n. m., v Krkonoších v 1160 m n. m.). Celková početnost byla v letech 2001–2003 odhadnuta
na 800 000 až 1 600 000 párů.
Potrava
Sýkora modřinka patří mezi cenné požírače rostlinných škůdců, jako jsou např. motýlí housenky, křísci nebo mšice, ačkoli na jaře oštipuje i mladé
pupeny a listy stromů a vyhledává různá semena. V zimním období si na krmítku potravu ráda zpestří burskými oříšky nebo živočišným tukem.
Dospělí ptáci se živí převážně motýly (až 76 %), stejnokřídlými (až 66 %), dvoukřídlými (až 36 %), blanokřídlými (až 34 %) a brouky (až 23 %),
pravidelně požírají také pavouky. V potravě mláďat výrazně převažují housenky a dospělci motýlů (45–91 %) a méně jsou zastoupeni pavouci (4–30 %).
Potravu sbírá hlavně za aktivního pohybu na stromech a keřích, méně na zemi a v zimě ve smíšených hejnech často na krmítkách.[3] Při získávání
potravy je velmi vynalézavá a adaptabilní, což dokazuje i skutečnost, že se v Anglii naučila rozklovávat hliníková víčka lahví s mlékem a sezobávat
smetanu pod nimi.

zdroj: Wikipedie

Strakapoud velký (Dendrocopos major) je široce rozšířený šplhavec z čeledi datlovitých (Picidae). Je průměrně 22,5 cm dlouhý, černobíle zbarvený
s červenými spodními krovkami ocasními. U pohlaví je přitom vyvinut nápadný pohlavní dimorﬁsmus, samci mají na rozdíl od samic i červený týl.
Vyskytuje se na všech kontinentech východní polokoule s výjimkou Austrálie, na svém rozsáhlém areálu rozšíření přitom tvoří 14 poddruhů.
Jeho přirozeným biotopem jsou lesy všech typů, běžně se však vyskytuje i v parcích a zahradách. V České republice je pak zdaleka nejběžnějším
zástupcem řádu šplhavců. Z jara je nápadný svým charakteristickým „bubnováním“ do kůry stromů nebo na plechové části staveb. Přes léto v jeho
potravě převažují malí bezobratlí živočichové, občas plení i hnízda jiných ptáků; přes zimu, kdy je živočišné stravy nedostatek, požírá zejména různé
plody. Hnízdí v dutinách stromů, které si sám hloubí většinou vysoko ve ztrouchnivělých stromech. V jedné snůšce pak bývá 4–7 smetanově bílých vajec.
V České republice se jedná o nejhojnějšího a tudíž i dobře známého šplhavce, který zde hnízdí v počtu 200–400 000 párů, a to na celém jejím území
od nížin až po horní hranici lesa. Ptáci hnízdící na území Česka jsou stálí a během zimního období se potulují kolem svých hnízdišť, občas
na naše území navíc zalétávají zimovat i jedinci ze severní Evropy. Celkový počet zimujících ptáků u nás přitom čítá na 150–300 000 jedinců. Jeho trend
je v současné době na mírném vzestupu.
Strakapoud velký dosahuje přibližně stejné velikosti jako špaček, dorůstá 22–23 cm, v rozpětí křídel měří 34–39 cm a jeho hmotnost se pohybuje
mezi 70–90 g.
Stavbou těla je skvěle přizpůsoben životu na stromech. Jeho čtyři prsty, z nichž dva směřují dopředu a dva dozadu, jsou opatřeny zahnutými drápy,
které usnadňují šplhání, a jeho tuhá ocasní pera při něm slouží jako opora těla. K rozbíjení dřeva má velmi silný, zašpičatělý zobák s velmi dlouhým
a citlivým, štíhlým, plochým jazykem, který je na konci opatřený drsnou štětičkou a který mu napomáhá k získání kořisti i ze špatně dostupných míst.
Díky svým velmi silným krčním svalům je schopen do dřeva narážet velkou rychlostí, proto má i velmi silnou lebku, která chrání jeho mozek před
zpětnými nárazy.Svrchu je strakapoud velký převážně černý s výraznými bílými znaky na křídlech v podobě velké skvrny na jejich vrchní části
a tenkých světlých pruhů na letkách. Spodinu těla má lehce nažloutlou, opeření na spodních krovkách ocasních oranžovo-červené. Na boční straně
jinak světlé hlavy má dva výrazné, ve středu spojené tmavé pruhy.
U pohlaví je vyvinut patrný sexuální dimorﬁsmus – samci mají výraznou červenou skvrnu na týle, zatímco samice tento znak zcela postrádají a týl
mají černý. Mladí ptáci jsou od dospělců až do listopadu, kdy u nich probíhá přepeřování, snadno odlišitelní díky červenému zbarvení na temeni
a růžovému opeření na spodních krovkách ocasních.
Podobně jako ostatní strakapoudi létá ve vlnovkách s krátkými, důraznými údery křídel.
Na území České republiky se vyskytují dva poddruhy. Kromě převažujícího strakapouda velkého středoevropského (D. major pinetorum) zde na zimu
zalétá také malý počet strakapoudů velkých severoevropských (D. major major), lišících se především čistě bílým peřím na spodině těla a na lících,
na rozdíl od svých středoevropských příbuzných jen zřídkakdy s hnědavým nádechem. Jejich zobák je o něco silnější. Na rozdíl od ostatních druhů
strakapoudů žijících v ČR má samec na hlavě pouze červený proužek, ne „čepičku“. Tu mají strakapoud prostřední, strakapoud malý a strakapoud
bělohřbetý. Od strakapouda jižního ho lze odlišit podle zbarvení hlavy. Mezi bílou skvrnou na tváři a bílou skvrnou na krku probíhá černý pásek,
zatímco u strakapouda jižního jsou tyto skvrny propojeny. Podle těchto skvrn lze rozlišit i samice těchto dvou druhů, kterým červený proužek
na hlavě chybí.

zdroj: Wikipedie

Drobný savci.
Ježek západní (Erinaceus europaeus), známý též pod názvem ježek obecný, je spolu s ježkem východním jediní zástupci čeledi ježkovitých
(Erinaceidae) v ČR. Vyskytuje se v podstatě na celém území České republiky. Obývá území od nížin až po 800 m n. m., výjimečně jej můžeme
spatřit až 1100 m vysoko. Žije na okrajích lesů, na pasekách, v křovinatém terénu, v parcích a zahradách nebo ve městech.
Popis
Ježek západní je až 31 cm velký a až 1300 g vážící hmyzožravec, který svými rozměry patří k největším hmyzožravcům v Evropě. Je o něco větší
než ježek východní. Srst, která pokrývá nohy, břicho, hrdlo, krk a část hlavy, je řídká a hrubá, na bocích hnědá, na břiše světlá s podélnou hnědou
skvrnou. Skvrna je u mladých nebo starých jedinců méně výrazná. Typicky zbarvená je srst hlavy, resp. obličejové masky: na světlé hlavě
má tmavohnědý pruh tvarovaný do písmene V – táhne se od čenichu k očím a tvoří ježkovi západnímu tzv. brýle. Hřbet a boky kryje 7000–8000 bodlin,
které jsou 2–3 cm dlouhé, stejnoměrně tmavo-bíle pruhované a pravidelně uspořádané, „učesané“ jedním směrem – dozadu.
Ze smyslů má nejlépe vyvinutý čich, cítí i potravu žijící v zemi. Kromě čichových buněk v čenichu má funkční přídatný čichový orgán na horním patře
v ústní dutině, tzv. Jacobsonův orgán. Na konci čenichu má hmatové vousy. Kromě čichu mu v orientaci nejvíce pomáhá sluch. Vidí špatně ve dne
i v noci.
Potrava
Ačkoli je všežravec, dává přednost živočišné potravě, zvláště bezobratlým živočichům, mezi které patří slimáci, žížaly, brouci nebo jiný hmyz a jejich
larvy. Preferuje žížaly, stonožky Glomeris marginata a Tachypodoiulus niger nebo zástupce čeledi střevlíkovitých Carabus nemoralis. Občas se přiživuje
i žábami, malými hlodavci, mladými ptáky, ptačími vejci nebo plody. Potravu vyhledává čichem, který má výborně vyvinutý. Denně spotřebuje 50–70 g
potravy, tedy asi desetinu své hmotnosti
Odlišení od ježka východního:
spolehlivým znakem ježka západního je typické zbarvení čelní masky (tmavé chlupy táhnoucí se od čenichu k očím, tzv. brýle), barva a uspořádání
bodlin – bodliny jsou pravidelně pruhované a směřují jedním směrem, dozadu; břicho: podélná tmavá skvrna (někdy špatně viditelná);
bodliny ježka východního jsou nepravidelně pruhované a směřují všemi směry; břicho: v mládí tmavé, ve stáří světlé – nápadná světlá náprsenka;
ježek západní, jako původně lesní druh, vyhledává spíše listnaté a smíšené lesy pahorkatin a vrchovin s hustým podrostem, případně parky, zahrady
a sady ve vesnicích a městech; ze zimního spánku se probouzí později;[5]
ježkovi východnímu, jako původně stepnímu a lesostepnímu druhu, více vyhovuje zemědělská krajina nížin, kde se drží na mezích, v křovinatých
stráních, ve stržích, větrolamech atp., ale nevyhýbá se ani lidským sídlištím; zjara se probouzí o měsíc dříve a s tímto časovým náskokem
se také začíná rozmnožovat.

zdroj: Wikipedie

