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Siili valmistautuu jo talveen
Vaikka kesää on vielä jäljellä, aloittelevat siilit jo valmistautumistaan talveen. Kuluneen
kesän hellesäät ovat olleet raskaita siileille, joiden saaliseläimiä, kuten hyönteisiä,
toukkia ja matoja, kuumuus ja kuivuus ovat verottaneet. Luonnonvaraisten eläinten
hoitolaa Orimattilassa pitävän SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoisen
eläinsuojeluvalvojan Sari Valtasen mukaan tänä kesänä onkin tullut huomattavan paljon
yhteydenottoja nälkiintyneistä ja nestehukasta kärsivistä aikuisista siileistä.
Talvihorrosta varten siili tarvitsee runsaan rasvakerroksen - alle 700g painoisella siilillä
ei juurikaan ole mahdollisuuksia selviytyä horrostamisesta. Poikkeuksellisen lämpimän
kesän jälkeen ihmisen antama ruokinta-apu on siilille lähes välttämätöntä. Pihasiilien
syysruokinta kannattaakin aloittaa mahdollisimman pikaisesti. Ruokintaa tulee jatkaa,
kunnes siilit vaipuvat horrokseen ja lakkaavat saapumasta ruokailemaan.
Siilit ruokailevat mieluiten hämärän laskeutuessa rauhallisessa paikassa.
Ruokintapaikka voi sijaita esimerkiksi pihan perällä pensaiden juurella. Siilin ruoan
tulee olla mahdollisimman proteiinipitoista, kuten kissan kuivamuonaa veteen liotettuna.
Turvonneiden raksujen energiapitoisuutta voi lisätä sekoittamalla niihin kissan
säilykemuonaa, pieneksi rouhittua maapähkinää sekä auringonkukka- tai rypsiöljyä.
Juotavaksi siileille sopii parhaiten raikas vesi, jota siilin on helpointa juoda
matalareunaisesta kupista. Jotta ruoka ei houkuttelisi paikalle muita eläimiä, tulee
tähteet korjata pois aina siilien lopetettua ruokailunsa. Ruokintapaikan ympäristö tulee
pitää siistinä ja jätöksistä puhtaina ja siilien kupit pestä kuumalla vedellä päivittäin.
Talvipesillä apua siileille
Siilin selviytyminen talvesta riippuu rasvakerroksen lisäksi myös sen
horrostamispaikakseen valitsemasta talvipesästä. Siili rakentaa talvipesänsä mieluiten
esimerkiksi hylättyyn kanin onkaloon, puiden ja pensaiden juurelle tai sammal- ja
turvemättäisiin. Kaupunkioloissa siilin talvipesä on usein lautakasoissa tai
piharakennusten alla. Pesän eristemateriaalina siilit käyttävät esimerkiksi lehtiä, jotka
eristävät pesän niin kylmyyttä kuin kuumuuttakin vastaan.
Pihasiilien horrostamista voi avustaa rakentamalla niille käsittelemättömästä laudasta
suojaisia talvipesiä. Talvipesä kannattaa sijoittaa varjoiseen ja tuulelta suojattuun
paikkaan pensaikkoon tai metsän reunaan. Muuta maastoa hivenen korkeammalla oleva
pesäpaikka suojaa siilejä myös keväiseltä lumen sulamisvedeltä. Ohjeita siilin talvipesän
rakentamiseen löytyy muun muassa Siili kiikarissa -sivustolta (www.siilikiikarissa.fi).

Teematapahtuma elonkorjuusta ja talveen valmistautumisesta
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys (HEY) järjestää lauantaina 21.8. teematapahtuman
elonkorjuusta ja talveen valmistautumisesta. Tapahtuma järjestetään Oitin kissatalolla
(Keskustie 10, 12100 Oitti) klo 10-14, ja sen ohjelmassa on tietoiskuja ja työpajoja
luonnonvaraisten eläinten syksyyn, talviruokintaan ja talvehtimiseen liittyen.
Teematapahtuma kuuluu HEYn kesän 2010 teematapahtumasarjaan, joka käynnistyi
19.6. kierrätysteemalla.
Luonnonvaraisia eläimiä voi auttaa myös tukemalla luonnonvaraisten eläinten hoitotyötä
tekeviä vapaaehtoisia ruoka- ja rahalahjoituksin.
--Lisätietoja:
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0440 599 574
Tiedottaja Anna Pienimäki, p. 050 461 9692
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY)
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen, kouluttaen sekä huolehtimalla
Hausjärven löytöeläimistä (kissat)

