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A sündisznóról
*

 

 
A közönséges sündisznó (Erinaceus europaeus) egész Európában el-

terjedt emlős, melyet mókás figurája tesz kedveltté. Félénk állat: ha 
neszt hall, megáll, fülel, szimatol, és hamar elmenekül. Ha meglepik, 
és nem tud elmenekülni, golyóvá gömbölyödik, úgy szegül szembe 
támadójával. Ilyen helyzetben a testét körülvevő hegyes tüskéi védik; a 
veszélyes tüskék miatt a nagyobb ragadózók sem marhatják, nem ha-
raphatják meg. Összegömbölyödött helyzetében erőszakkal még az 
ember is csak nagyon nehezen tudja kiegyenesíteni. Érdekes megfi-
gyelni, ahogyan vonásai változnak, amikor kiegyenesedik, és azon ta-
nakodik, hogy útra keljen-e. Előbb széttolja a tüskepáncélját, leereszti 
lábait és kidugja hegyes orrát. Ilyenkor úgy ráncolódik a homlokán a 
bőre, mintha nagyon komor, dühös lenne. Ezután a bőr a homlokán 
kisimul, és az orrát még előbbre tolva egykedvűen elindul, mintha ko-
rábban semmiféle veszedelem nem fenyegette volna.  

                                                 

* A. E. Brehm Az állatok világa nyomán. Dr. Walter Rammner által átdolgozott kiadás, Buda-

pest, 1960, Gondolat.  
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Ha kutya vagy róka támadja meg, sebesen összegömbölyödik, és 
nem egyenesedik ki, csak jóval a veszély elmúlta után. Gömbölyödése 
egyetlen védekező fegyvere, erről nem is mond le egykönnyen. Ha 
vízbe dobják, akkor azonnal kiegyenesedik, ezzel kiszolgáltatott hely-
zetbe kerül támadóival szemben. Ezt a gyengeségét néha a róka vagy a 
kutya ki is használja. Összegömbölyödik akkor is, amikor leesik vagy 
meredek lejtőre ér, ilyenkor sebesen gurul lefelé, és legtöbbször sértet-
lenül ússza meg a száguldást, esést.  

Bár kis testű állat, mégis bátor vadásznak mondhatjuk. Nála na-
gyobb állatokat is megragad, teknősöket és kígyókat is megtámad. A 
keresztes viperától sem fél, ezt a mérges kígyót többnyire úgy ejti el, 
hogy annak nem sikerül őt megmarnia, de a méreg sem árt neki. Az 
elejtett kígyót meg is eszi. Többnyire erdőkben, ligetekben, szántóföl-
deken és kertekben él, bozótban, odvas fák alatt tanyázik, vagy kis 
üreget készít magának. Alkonyatkor és éjjel tevékeny, több órán ke-
resztül sürög-forog, nappal pihen. Nem válogatós: gyümölcsök, mag-
vak, nedvdús gyökerek, kis emlősök, madarak, földön található tojá-
sok, kétéltűek, rovarok, meztelen csigák, földigiliszták képezik a táplá-
lékát. Azt tartják róla, hogy egér- és pocokpusztító, ezért szívesen lát-
ják a kertekben, baromfiudvarokban. Ezt azonban a „vendéglátók” 
hamar megbánják, mert az egerek és a pockok sokkal gyorsabbak a 
sünnél, a lassúbb vadász pedig legtöbbször megelégszik a kiscsirkék-
kel, tyúktojással.  

Téli szállását szalmából, mohából, szénából építi. Az építőanyago-
kat a hátán cipeli fészkébe: meghemperedik a lomb között, és a tüské-
jére felszúródott száraz leveleket szállítja haza.  

Télen, tájainkon novemberben eltűnik, ilyenkor szélmentes helyre 
épített fészkében alussza téli álmát. Dermedt állapotban teste hőmér-
séklete, mely nyaranta 35 fokos, 15 fokra is lecsökkenhet. Ha viszont 
meleg helyen, például lakóházban él, ahol etetik, akkor nem esik téli 
álomba.  


