i Exóticos

Ouriço Europeu
Neste artigo vamos falar sobre o Ouriço Europeu, um
animal selvagem que nunca deve ser mantido como
animal de estimação e que precisa de ser protegido.
Por: Amigos Picudos

E

m Portugal existe apenas
uma espécie de ouriço, o
Ouriço Europeu (Erinaceus
europaeus). A escassez de
dados sobre esta espécie é alarmante,
todavia é bem conhecida a dura realidade do declínio desta população.
Morrem centenas todos os anos, quer
por predadores, por crueldade do ser
humano, pelas crescentes limitações
do seu habitat ou atropelados nas
estradas.
Para além disto, existe outro problema: a captura, comércio e manutenção ilegal em cativeiro. Muitas pessoas quando veem um ouriço, levam-no
para casa como se tratasse de uma
espécie doméstica, a maioria das vezes devido à falta de informação. Desconhecem a ilegalidade destes atos,
não imaginando o dano que estão a
causar ao animal.
Os Ouriços Pigmeus Africanos são
muitas vezes confundidos com o nosso
característico Ouriço Europeu (animal
nativo da nossa fauna) e vice-versa.
São animais selvagens e jamais devem ser mantidos como animais de
estimação! Para além de ser ilegal
em todos os países, são uma espécie
protegida e necessitam de se reproduzirem livremente de forma a aumentar a sua população (hoje em dia em
grande declínio). Não se dão bem em
cativeiro, sendo a morte a mais provável consequência.
Podem estar infestados com pulgas
e carraças. Se encontrar um ouriço
durante o dia, isto significa que está
com problemas graves. Se encontrar
um ouriço doente ou ferido, entre em
contacto com a nossa Associação ou
com o centro de recuperação mais
perto de si.
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Características

Depois do acasalamento separam-se
e o macho não desempenha qualquer
papel na criação das crias.
Após um período de gestação de cerca de 32 dias, a fêmea dá à luz entre a
4 a 5 crias. Os seus espinhos aparecem
poucas horas após o seu nascimento e
aos 15 dias abrem os olhos pela primeira vez. As fêmeas têm entre uma a
duas ninhadas por ano.

Os Ouriços Europeus são os únicos
mamíferos com espinhos em Portugal.
Têm uma esperança média de vida
de 5 anos, e são animais noturnos e
solitários.
Medem entre 22 a 27 cm, têm uma
cauda muito pequena e o seu peso
em adulto deve rondar 900 a 1.000
gramas. Estão cobertos por espinhos
castanhos, com uma coloração pálida
na ponta, e o seu ventre e o focinho
estão cobertos com pelo castanho. Um
ouriço adulto pode ter cerca de 6.000
espinhos. Têm um excelente sentido
de audição e de olfacto, mas já a sua
visão é fraca. Conseguem nadar e trepar bem, mas quando se sentem ameaçados enrolam-se numa bola para
protegerem as áreas vulneráveis.

Quando resgatar

Períodos de hibernação

O Ouriço Europeu hiberna durante
o inverno, e é durante este período
que a maior parte das fatalidades
acontecem. Conseguem baixar a sua
temperatura corporal e ritmo cardíaco
para uns espantosos 20 batimentos
por minuto, quando o normal são 190
batimentos por minuto.
Alimentam-se o mais que podem para
acumular gordura. Esta é uma fase
crucial, pois é dessa reserva de gordura que está pendente o sucesso da
sua hibernação. Hibernam geralmente
a partir de novembro, emergindo dos
ninhos nos meses de março e abril.

Habitat

Os Ouriços Europeus encontram-se
em bosques, florestas, terrenos agrícolas e nos subúrbios das cidades. Normalmente, são vistos em áreas mais
rurais, vagueando nas ruas, sendo visita regular de muitos jardins durante a
noite. Durante o dia abrigam-se em ninhos feitos de folhas, musgo e ramos,
saindo apenas durante noite.
Os seus predadores mais comuns são
os texugos, as raposas, as martas e os
furões.

Alimentação

Embora categorizados como insectívoros, na realidade são omnívoros.
Alimentam-se maioritariamente de
lagartas, minhocas e insectos, ocasionalmente de fruta, podendo chegar a
comer, caso estejam com muita fome,
ovos, pequenos pássaros, pequenos
roedores, caracóis e lesmas.

Reprodução

Os Ouriços Europeus acasalam entre
geralmente entre maio e outubro. O
macho pode rondar a fêmea por várias horas antes da fêmea o aceitar.
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dicas para saber o peso
foto 2
É importante saber identificar se
um ouriço está abaixo do peso
recomendado, como tal deixamos
algumas dicas:
i Ouriço magro: Na fotografia 1
podemos ver se a linha A é maior
que a linha B. Este ouriço está magro.
Quando enrolado, o comprimento do
ouriço não deve ser muito maior do
i Ouriço do tamanho de um ovo: Se
que a largura.
encontrar um ouriço do tamanho de
foto 1
um ovo (fotografia 3) este necessita
de ajuda urgente. Um ouriço deste
tamanho tem 4 semanas e pesa
apenas 90 gr.
foto

i Ouriço com peso saudável: Na
fotografia 2 podemos ver que a
linha A e B têm quase o mesmo
comprimento. Este ouriço tem o peso
ideal e não necessita de ajuda.

3

Por favor não ignore um ouriço se
identificar algum dos problemas abaixo listados. Deve contactar de imediato o seu cuidador local ou centro de
reabilitação.
i Um ouriço avistado durante o
dia: Se encontrar um ouriço durante
o dia significa que há algo de errado,
pois estes são noturnos. O mais provável é estar doente ou magoado,
podendo estar desidratado, esfomeado, envenenado, cego ou com alguma
fractura óssea.
i Um ouriço bebé longe do ninho: Não é normal encontrar-se bebés longe do ninho, especialmente se
forem recém-nascidos. Quando estão
aflitos os bebés imitem um chamamento agudo na tentativa de chamar
a mãe. Vigie durante algumas horas
até ter a certeza de que a progenitora
não regressou (sobretudo durante a
noite), se realmente for um órfão, aí
sim, deve socorrer.
● Um ouriço com menos de 600 gr antes e/ou durante o inverno: Um ouriço
deve ter pelo menos 600 gr para sobreviver à hibernação. Ouriços abaixo
deste peso poderão morrer devido à
insuficiente reserva de gordura no seu
corpo. Se encontrar um ouriço no outono ou inverno que pareça ter menos
de 600 gr pese-o, se não tiver este
peso contacte o seu cuidador local ou
centro de recuperação.
i Um ouriço com perda de espinhos: Um ouriço com falha de espinhos não tem grandes hipóteses de
sobreviver, necessita de ajuda.
i Um ouriço com patas danificadas: Um ouriço com uma pata
partida, por exemplo, não se consegue enrolar. Isto torna-os mais vulneráveis aos predadores e incapazes de
percorrerem grandes distâncias para
procurarem alimento ou um parceiro.
Se encontrar um ouriço a coxear ou a
arrastar os membros deve socorrê-lo.
i Um ouriço com feridas expostas: Qualquer ferida exposta é susceptível de ficar infectada, podendo
causar a morte do animal. Este deve
ser resgatado.
i Um ouriço albino: Apesar de
raros, têm sido encontrados ouriços
albinos. Estes ouriços de coloração

amarelo pálido são bastantes raros.
Devido à sua cor, não conseguem camuflar-se tão bem quanto os restantes, não sobrevivendo por isso muito
tempo em estado selvagem. Devem
ser resgatados para garantir a sua sobrevivência.

Quando não resgatar

Se encontrar um ouriço em alguma
destas situações, por favor deixe-o em
paz:
i Um ouriço no seu ninho: Os
ouriços dormem o dia todo nos seus
ninhos, apenas saindo de noite. Se
perturbar um ninho, pode estar a perturbar uma mãe com crias. Caso isto
aconteça, a progenitora abandona o
ninho deixando as crias, estas sem a
proteção e alimentação da sua mãe
acabam por morrer. Daí nunca se perturbar um ninho de ouriço.
i Uma ninhada sozinha: Se encontrar uma ninhada de ouriços no
seu ninho, não os perturbe. Por vezes,
a mãe não dorme no mesmo sítio
onde coloca a crias. Vá vigiando.

i Ouriço com mais de 600 gr
durante o inverno: Um ouriço que
seja encontrado no inverno com mais
de 600 gr tem boas condições para hibernar. Por vezes, os ouriços acordam
da sua hibernação se o tempo ficar
ameno. Isto não significa que haja
algo de errado com ele, desde que não
esteja fora do ninho durante o dia ou
tenha algum problema visível, deve
ser deixado em paz.

Lista de perigos

i Fogueiras: Antes de acender uma
fogueira, certifique-se que não há nenhum ouriço a dormir nela. Tenha especial cuidado a partir de novembro,
pois é a altura destes escolhem os
ninhos para hibernarem, coincidindo
com o Magusto de São Martinho.
i Insecticidas: Evite o seu uso. Se
tiver de usar, compre o mais ecológico
e remova caracóis e lesmas mortas assim que os vir.
i Lagos: Apesar dos ouriços saberem nadar, se o lago for demasiado
íngreme e não tiver nenhum sítio por
onde escapar, o animal cansar-se-á e
acabará por se afogar.

trangulamento e infecção subsequente pode ser fatal.
i Redes: Evite ter redes rentes ao
chão, um ouriço pode ficar fatalmente
preso nelas.
i Carros: Infelizmente não há muito
a fazer para reduzir o número de ouriços atropelados. Contudo, podemos
ter mais atenção na estrada durante a
noite, sobretudo durante os meses de
verão, altura em que os ouriços estão
mais ativos.i

amigos picudos
A Amigos Picudos – Associação
para a Preservação e Proteção
dos Ouriços é uma associação
sem fins lucrativos que tem
como objetivos: Encorajar e dar
conselhos ao público sobre como
tratar os ouriços, especialmente
quando magoados, doentes,
tratados cruelmente, órfãos ou
qualquer outro perigo; Gerar
recursos económicos e materiais
para projectos relacionados
com as espécies domésticas e
autóctones; Dar a conhecer a
situação da espécie autóctone
e incentivar a ajuda e respeito
destes animais; Dar a conhecer
as necessidades e o correto
tratamento a ter com as espécies
domésticas.
Realizamos diversas atividades
ao longo do ano como visitas a
escolas, pet sitting para ouriços,
Workshops e assessoria pessoal
e a lojas.
Para mais informações:
amigospicudos@gmail.com
www.amigospicudos.webnode.pt
www.facebook.com/
amigospicudos

i Cortadores de relva e outras
ferramentas de jardinagem:
Um ouriço não foge quando ouve o
barulho de uma máquina, apenas se
enrola, o que não serve de nada contra este tipo de máquinas. Verifique
sempre o local antes de iniciar o processo.

i Elásticos, Plásticos e outros
lixos perigosos: Podem ser letais
se não forem colocados no lixo, o esCães&Companhia 51

3/18/13 3:24:56 PM

