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 13. Amenajare adăpost pentru arici 
 

Prezența aricilor în grădină fascinează copii, dar e un motiv de bucurie și pentru grădinari, 

deoarece sunt și ei contribuie la dezvoltarea echilibrată a melcilor, omizilor, și a altor 

nevertebrate. Aricii sunt animale nocturne, care preferă să se adăpostească în colțurile de 

grădină cât mai naturale și mai puțin aranjate de om. Datorită lipsei resurselor de hrană, pe 

perioada iernii hibernează: devin inactivi și metabolismul lor scade. În urma studiilor științifice  

s-a observat scăderea pulsului de la 190/min la 20/min, a temperaturii corpului de la 35°C la 10°C 

sau chiar mai puțin și scăderea semnificativă a frecvenței respirației (respiră o singură dată la 

câteva minute). Dacă pe parcursul iernii temperaturile devin mari sau sunt deranjați, aricii se 

pot trezi din somn, ceea ce micșorează șansele lor de supraviețuire. Mortalitatea înregistrată 

în timpul iernii poate să atingă 33%. La această valoare se mai adaugă pierderile din perioada 

activă, cauzate mai ales de trafic, ceea ce ridică mortalitatea anuală la 47% în cazul adulților și 

37% în cazul juvenililor. 

 

Aricii își construiesc cuiburile destinate reproducerii și hibernării printre rădăcinile copacilor 

bătrâni, sub grămezile de lemn, cavitățile dependințelor, sub căpițele sau clăile de fân sau 

chiar și sub grămezile de frunze uscate. Cuibul este format din material vegetal uscat, care 

poate să atingă chiar și 50 cm grosime. În lipsa acestor facilități se pot amplasa adăposturi 

artificiale fabricate din scânduri respectând indicațiile de mai jos:  

 

Dimensiunile recomandate sunt de 40x30x26cm, cu un orificiu de intrare de 13x13 cm. Dacă 

orificiul de intrare este mai mare adăpostul devine vulnerabil în fața prădătorilor. Cei care 
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doresc pot să crească siguranța adăpostului și să mărească intimitatea aricilor prin amplasarea 

în fața orificiului de intrare a unei construcții de lemn de 13x30x13cm, care să constituie un 

pasaj de acces în adăpost. Acoperișul mobil constituie un avantaj în procesul de igienizare, 

care se efectuează după perioada de hibernare, când ariciul nu se află înăuntru. Igienizarea 

constă de fapt în eliminarea materialului vegetal vechi din adăpost. 

 

Adăpostul se amplasează într-un loc mai puțin deranjat al grădinii și se poate acoperi cu crengi, 

frunze, pământ, izolarea fiind necesară în special iarna, când temperaturile sunt sub limita 

înghețului. 

În vederea menținerii de durată a aricilor, pe lângă facilitățile de adăpostire și reproducere, 

grădinile trebuie să le ofere resurse de hrană și de apă. Resursele de hrană sunt asigurate 

printr-o grădină bogată în specii de plante, care adăpostesc un număr mare de insecte, omizi, 

melci. Se evită folosirea agenților chimici în vederea combaterii lor, altfel alături nevertebrate 

se elimină din grădină și aricii, dar și alte animale, care se hrănesc cu acestea. 

Lipsa resurselor naturale de apă poate fi compensată prin amplasarea unei adăpători pe sol, 

ca și cea recomandată păsărilor. Se evită adăpătorile adânci, deoarece aricii se pot îneca în ele. 

 

Trebuie avut în vedere faptul că într-o singură noapte aricii pot să parcurgă o distanță de 2-3 

km. Tocmai de aceea este recomandat ca gardurile să fie construite în așa fel încât să permită 

accesul aricilor dintr-o grădină în alta. 

  

De reținut: 

1. Aricii sunt carnivori. Este contraindicată hrănirea lor cu pâine sau lapte. În caz de nevoie 

se pot alimenta cu mâncare umedă pentru câini și pisici. 

2. Pot cădea în iazurile de grădină. Prin amplasarea unei mici rampe din pietre pe care se 

pot cățăra se evită înecarea lor. 

3. Se acoperă gurile de scurgere, pentru a preveni căderea aricilor în ele. 
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4. Se pot încolăci în plasele din grădină sau gardurile de sârmă. Pentru a preveni acest 

lucru, distanța dintre marginea inferioară și sol se recomandă să fie mărită. 

5. Pungile de plastic, borcanele goale lăsate pe sol reprezintă niște ”capcane” în care 

aricii se pot înțepeni sau se pot sufoca.  

6. Căptușirea adăposturilor de către arici poate fi facilitată prin amplasarea unei mici 

cantități de fân în grădină sau lăsarea frunzelor uscate în grămezi pe o perioadă mai 

îndelungată. 

 


