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Telelőhely a sünöknek
A MESEÁLLATKÁNAK IS BEILLŐ SÜN A LASSAN KÖZELEDŐ ROSSZ IDŐ MIATT ELVACKOL A SZÁMÁRA 
MEGFELELŐ BÚVÓ ÉS TELELŐHELYÉRE. VÁROSI KÖRNYEZETBEN AZONBAN NEM MINDIG TALÁL ILYEN 
HELYET, EZÉRT ADUNK NÉHÁNY TIPPET EGY ÖSSZKOMFORTOS SÜNGARÁZS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

Természetesen a legjobb búvóhely maga termé-
szet. Sűrű aljnövényzettel benőtt bokrok alja, há-

borítatlan rőzsekupac tökéletes telelőhely a sünnek. 
Ezek száraz belső részében kiválóan elvackolják ma-
gukat a téli álom idejére. A nyári időszakban pedig a 
védett zugok ideális bölcsőt jelentenek a sünfiaknak. 

Ugyanakkor ezek a természetes helyek kellemetlen-
séget okozhatnak az embernek. A kupacba halmozott 
ágak és levelek elcsúfítják a kertet és az utcát, ráadá-
sul a szél is elhordja a gallyakat. Pedig ha figyelembe 
vesszük ezek fontosságát, máris másként néznénk 
ezekre a dolgokra. A helyben felhalmozott és ágakkal 
letakart levelek a tél során elkezdenek lebomlani.  
A bomlás során a kupac térfogata töredékévé zsugoro-
dik, valamint a halom alján lévő komposztálódott le-
velek tápanyaggal dúsítják a talajt. Ezáltal kedvezőbb 
környezeti feltételeket biztosítunk a tavaszi virágok 
számára, mindeközben a sünöknek is kedvezünk!

Ha ez nem megoldható, építsünk süngarázst. 
Hogy  hogyan? A süngarázs egy kb. 50 x 40 x 20 
cm-es, kutyaházszerű búvóhely, amely két részből 
áll. A kisebbik rész a természetben vájt üregek be-

járati folyosóját hivatott imitálni, míg a nagyobb 
tér maga a lakrész. Készíthetünk felnyitható fedelű 
süngarázst is, ami az állat szempontjából kevésbé 
ajánlott, mert a nyitogatással felzavarhatjuk őket 
téli álmukból. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a süngarázs meg-
felelő kihelyezése legalább akkora felelősség, mint 
annak elkészítése. A lakrészt szigorúan száraz leve-
lekkel, fűvel, esetleg mohával finoman béleljük ki, de 
adjuk meg a lehetőséget, hogy a sün is hordhasson 
be magának almot. Ezzel is erősítjük a helyhez való 

kötődését. A legmegfelelőbb hely a rekettyés, ennek 
híján válasszunk ki a kertben, parkban olyan eldugott 
bokrost, ami alá betolhatjuk süngarázsunkat, majd 
hordjuk rá a száraz avart, hogy a mesterséges lak mi-
nél jobban beleolvadjon a tájba. 

Ennek a módszernek köszönhetően számos 
sünnek nyújtunk menedéket, tavasszal pedig 
„bérlőink” vissza-visszatérhetnek a kertbe, ahol 
számos gerinctelen kártevőtől megóvhatják nö-
vényeinket. 

Varga Tibor

Számos gerinctelen kártevőtől megszabadítja kertünket

Fontos a süngarázs megfelelő helyének a kiválasztása


