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Siilien puutarhat
Kun tein BBC:lle Autumnwatch-blogia, minulta pyydettiin, että kirjoittaisin siitä, miten siilit saisi paremmin
viihtymään puutarhoissa. Nyt kun sää alkaa lämmetä ja siilit heräävät pian ajattelin julkaista uudelleen
muutaman vinkin. Tällä kertaa tekstiä ei ole lyhennetty. Toivottavasti siitä on hyötyä. Siilit saapukoot sen
myötä puutarhaasi!
Mistä tiedät vieraileeko siilejä puutarhassasi
Siilien havaitsemista hankaloittaa se, että siilit ovat yö- ja hämäräeläimiä. Miten siis saat selville käykö siilejä
puutarhassasi? Siili jättää hyvin hienovaraisia jälkiä, mutta kun ne oppii tunnistamaan ne huomaa varsin
helposti.
Kaikista selvin jälki on tietenkin jalanjälki. Vaikka siilit ovat aika painavia, noin 1 kg, ne eivät jätä
jalanjälkiä ellei maa ole todella pehmeää. Muta tai märkä hiekka paljastavat onko siili
käynyt puutarhassa. Siilin jalanjäljet ovat noin 2,5 cm pitkiä ja 2,8 cm leveitä. Siilin etukäpälien varpaat ovat
melko harallaan mutta takatassujen jäljet ovat melko pitkät ja kapeat. (Kuva jalanjäljistä)
Jos näet siilin ulostetta, on se hyvä merkki. Siilin uloste on 1,5-5cm pitkä ja 1cm leveä. Normaalisti uloste on
väritykseltään tummaa, kuoriaisruuan värjäämää.
Siilit jättävät nurmikolle keveitä painaumia ja tunnelit kertovat niiden kulkureiteistä niiden mennessä pitkän
aluskasvillisuuden läpi. Parhaiten kulkureitit erottaa aamulla varhain, kun kaste vielä peittää nurmen.
(3 kuvaa painaumista ja aluskasvillisuuden tunneleista)
Siilin saattaa löytää puutarhastaan myös siten, että menee yöllä ulos kuuntelemaan. Siilit ovat
äänekkäämpiä kuin luullaankaan, joten voit kuulla tuhinaa ja puuskutusta niiden etsiessä ruokaa. Keväällä
siilit voivat olla kovinkin äänekkäitä, kun ne tappelevat naaraista.
Siilin puutarha
Jos sinulla on jo puutarhassasi siilejä tai haluat saada ne paremmin viihtymään siellä, mitä
voit tehdä asian hyväksi?
Ensimmäinen ja tärkein asia on puutarhaan pääsy! On paljon puutarhoja, jotka on aidattu niin etteivät siilit
pääse sisäpuolelle. Pieni reikä aidassa tai aidan alla riittää siilille kulkuaukoksi, alle 10 cm riittää. Jos voit
valita, paras vaihtoehto on luonnonmukainen aita esim. orapihlaja-aita. Sen alta siili pääsee hyvin
kulkemaan ja se tuo suojaa niin siileille kuin muillekin luonnonvaraisille eläimille. (3 kuvaa aidoista)
Anna osan puutarhasta olla luonnontilassa, vähän epäsiistinä. Jätä ruoho pitkäksi ja pensaat valloilleen.
Lehti- ja kompostikasat sekä puupinot tarjoavat hyviä paikkoja pesiä ja kasvattaa poikasia sekä horrostaa.

Vesi on siileille erittäin tärkeää. Paras tapa tarjoilla sitä on pieni lampi, mutta muistathan pitää huolen,
että lampi on matala tai edes osa lammesta on niin matalareunainen, että siili pääsee helposti ylös sinne
pudottuaan. Vettä voi aivan hyvin tarjota myös vesikupista! (kuva lammesta)
Laita siileille ruokaa tarjolle. Koiran/kissan ruoka ja kaupasta ostettu siilinruoka ovat hyviä vaihtoehtoja.
Myös kuivaruoka on hyvä vaihtoehto, jos raksut ovat pienikokoisia, kuten pennun kuivamuona. Kuivaruoka
pysyy pitkään tuoreena ja sitä on hyvä laittaa tarjolle esim. talvella, mikäli siili sattuu heräämään
horroksestaan.
Siilit rakastavat myös jauhomatoja. Älä anna niille maitoa tai leipää, koska ne sairastuvat niistä.
Voit rakentaa myös ruokinta-asemia niiden kulkureiteille tai pensaiden alle. (Kaksi kuvaa ruokinta-asemista)
Tarjoa siileille suojaa; pesälaatikot, komposti- ja oksakasat, puupinot ja lehdet ovat siileille aina
tervetulleita. (3 kuvaa siilin pesistä)
Kannusta naapureitasikin tekemään samoin. Puutarhat ovat elinehto siileille. Voit kirjautua Hedgehog
street -sivulle http://www.hedgehogstreet.org ja ryhtyä "Siilisankariksi"!
Vaaraksi siilille










Älä anna maitoa tai leipää, siilit sairastuvat niistä.
Älä käytä puutarhassa muovisia verkkoja, joihin siilit voivat takertua ja saada vakavia vammoja.
Etanamyrkyt ovat erittäin vaarallisia. Siilit syövät etanoita ja vähäinenkin myrkkymäärä voi tappaa
siilin.
Tarkista aina kompostikasa ennen kuin alat kääntää sitä. Siellä saattaa olla siilinpesä.
Tarkista aina puskien ja pensaiden alustat ennen kuin käytät siimaleikkuria. Siimaleikkurit
aiheuttavat hirvittäviä vammoja siileille.
Ennen kuin poltat risukasoja, tarkista ne hyvin. Parasta olisi koota kasan kokonaan uudelleen ennen
polttamista.
Jos vahingossa kosket siilinpesään, laita pesätarpeet takaisin paikoilleen ja jätä pesä rauhaan.
Jos vajan ovi on jäänyt auki yöksi, älä sulje sitä tarkistamatta, onko siili jäänyt pesäntekopuuhissa
ansaan.
Jos näet siilin päivällä, se tarkoittaa yleensä sitä, että siilillä ongelmia. Ota silloin yhteyttä paikallisiin
yhdistyksiin, jotka auttavat siilejä. Lisätietoja saat täältä: http://www.britishhedgehogs.org.uk

