
- Voor veel mensen bestaat het genoe
gen van de tuin uit het zogenaamde 
trimtuinieren: met rood hoofd voor
over staan en dan wieden, uitrukken, 

. schoon en netjes maken, snoeien, 
knippen, maaien, verminken. Voor 
hen lijkt tuinieren niets met de natuur 
te maken te hebben. Natuur prikt, 
steekt, jeukt, stinkt, is chaotisch. De 
natuur lijkt door haar veelvormigheid 
en onoverzichtelijkheid hun vertrouw
de wereldbeeld te verstoren. Kun jij 
enig begrip opbrengen voor die anti
natuurmensen ? Zijn ze bereikbaar 
voorjouw benadering ? 
'Als je het ze rustig uitlegt en boeit 

wel, Maar dan zeggen ze: "Ja, dat doe 
jfj, maar ik kan dat niet. Ik ben heel an
ders opgevoed", Bovendien, mensen 
hebben vaak te weinig lichaamsbewe
ging. Dan willen ze iets doen waardoor 
ze in beweging zijn. Nou dan maar de 
planten een beetjevemielen. Het loopt 
parallel aan hoe ze met andere mensen 
en met dingen omgaan. Maar ik blijf 
pogingen wagen, ik kan het niet laten.' 

- Francis Bacon (1620): "Wie de na
tuur wil beheersen moet zich door 
haar laten leiden. Wij zullen met haar 
moeten samenwerken." 
'Als beheersen beheren mag worden, 

lean ik het volledig onderschrijven.' 

- Tenslotte, is in jouw tuin de natuur 
de bouwmeester of is de natuur het 
bouwpakket? (Westlwff, 1988) 
'lk wil in de tuin samen met de natuur 

de bouwmeester zijn. Samen. Je bouwt 
wat, de natuur manifesteert zich ook, 
speelt in op mijn inbreng. Daar reageer 
ik weer op. Die wisselwerking! 0 
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Egels dee12 

Willem Iven 

In het vorige nummer van Oase 
scnreef Willem Iven o.a. over uiterlijk 
en gedrag, voortplanting, voedsel en 
verspreiding van egels. Deze keel' be
steedt hij aandacht aan de thema's 
winterslaapen verkeersslaciuoffers. 

Winterslaap 
Begin maar! Yond ik een dade egel in 
de septicput. Eind december was deze 
put bij het Franse huis (Meusse, 430 
km van mijn vaste woonplek) klaar. Na 
twee dagen lang met de pikhouweel 
pikken en met het sterke PTf-schopje 
steken en uitscheppen in de harde vaste 
leemkalkbodem was de put er, ruim 
een meter diep. Een stapelwand gesta
peld, de bovenrand gemetseld, en voor
lopig wat sloopplanken eroverheen. De 
volgende dag de put vol water laten 10
pen om eens te weten hoe snel dat zou 
wegtrekken en hoe daarom de natuur
lijke reinigende .werking zou kunnen 
zijn. Na hoeveel keer toiletgebruik, per 
dag of per week. Na drie 
dagen bleek het water pas 
een eind gezakt: zo'n vaste 
bodem. De put lag toen nog 
onder het ganunele dak van 
een grange die van de zo
mer zal worden gesloopt, 
Wat is dit nu voor een inlei
ding over de winterslaap 
van egels? Wacht even. 
Toen ik begin maart daar 
weer was, bleek de put 
droog en op de bodem lag 
een egel, opgerold en dood: 
in de put geraakt en er niet 
meer uit kunnen komen. 
Nog stinkend, dus laten we 
vaststellen dat de sterfdag 
een dag of tien eerder was. 
Misschien heeft het dier de 
put willen gebruiken als 
warme overwinterings
plaats, misschien is hij tij
delijk ontwaakt of (nog) 
niet aan de slaap begonnen. 
Met dit noodlottige gevolg. 
In elk geval is vast te stel
len dat egels oak in de win
ter actief kunnen zijn. 

Conclusies: 
- Het heeft zin nog in januari winter
slaapplekken voor egels te maken. 
- Egels zijn binnenshuis (binnen
schuurs) waar het warmer is langer ac
tief, ze gaan later of niet in winter
slaap. Dat zou ook buitenshuis in een 
zachte winter het geval kunnen zijn. 
- Niet (helemaal) afgesloten putten en 
kuilen met steile wanden zijn gevaar
lijk voor egels en andere onhandige 
dieren: kikkers, padden, salamanders, 
spits- en andere muizen. Dat de winter
slaap van oktober tot in april duurt, is 
een fabeltje. Er zijn veel waarnemin
gen van actieve egels in de winter. 
Tijdstip van 'in winterslaap gaan' en 
duur van de slaap zal afhangen van de 
temperatuur (in zachte winters later en 
korter), de voedingstoestand van het 
dier, en factoren a1s b.v. veel of weinig 
dekking, of er nog late jongen te ver
zorgen zijn, woongebied (deels) bin
nenshuis met daar aanwezig voedsel 

Model egelwinterslaaphuis uit lesmateriaal school
natuurtuinen tekening : T. Pick 
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(huisdiervoedsel, muizen). De meeste 
egels gaan pas midden in de winter 
(kerst) als het echt zal gaan vriezen in 
slaap . De winterslaap van egels is een 
echte winterslaap. De dieren teren op 
hun reserves . Ademhaling en hartslag 
gaan op een heel laag pitje, zodat het 
verbruik gering is en de lichaamstem
peratuur daalt (van 35 naar 5°C). Wek
ken en opwarmen van een gevonden 
'winterslaap-egel' is niet goed, dat kost 
hem teveel energie. 

Egels wegen 600 - 1200 gram . Er zijn 
grote individuele verschillen in grootte, 
ook de leeftijd en het geslacht zijn fac
toren t.a.v. het gewicht. Vlak voor de 
winter zijn de dieren het zwaarst. Tij
dens de winterslaap verliest de egel 15 
tot 25% van zijn gewicht, 

Verkeersslacbtoffers 
Egels blijken veel belangstelling te 
hebben voor verkeerswegen. Geen 
diersoort wordt er vaker op aangetrof
fen. De weg-egels zijn meestal dood. 
Waarom komen egels naar de wegen? 
- Allereerst wonen egels langs wegen. 
In veel streken is alleen langs wegen 
de geschikte biotoop aanwezig. Ook 
grenzen veel woonwijken met tuinen 
en parken aan verkeerswegen. In zulke 
wijken wonen veel egels. 
- Sommige egels willen een weg ge
woon oversteken, b.v. na verstoring, 
bij het zoeken naar een partner of om 
een eigen territorium te vinden (jonge 
dieren) . 
- Onze wegen lokken ook egels. Langs 
wegen is veel voedsel te vinden : slak
ken, muizen, kevers. De egels komen 
echter vooral af op doodgereden en ge
plene insekten, muizen, allerlei vogels, 
huiskatten en honden, en wilde zoog
dieren, inclusief egels. Door hun prima 
ontwikkeld reukvermogen kunnen 
egels dit aasluchtverspreidende voedsel 

Slachtoffertellingen
 
In 1992 was onze aandacbt wat meer gericht op zoogdieren dan op iets anders. Dat
 
kwam door het maken van tekeningen en het verzamelen van gegevens voor een kinder

boek over deze diergroep (Willem Iven I Annie Meu ssen , De kleine zoogdierengids,
 
Amsterdam. 1993) . Zo noteerden we aile gevonden verkeersslachtoffers. Alleen huis 

dieren, kleine zoogdiertjes en kleine vogeltjes werden niet genoteerd . Ook konijnen niet,
 
omdat bet aanvankelijk er op leek, dat daar geen beginnen aan was, z6veel waren bet er.
 
Bij elk gevonden dier werden de vindplaats (ongeveer) en bet type milieu vermeld . De
 
maanden augustus, september en oktober 1992 zijn uitgewerkt. In totaal vonden we toen
 
op rei zen in Nederland, Belgie en Frankrijk 81 slachtoffers. De meeste dieren werden
 
gevonden in augustus; toen zijn ook de meeste kilometers afgelegd. Meer dan de helft
 
van bet totale aantal dode dieren bestond uit egels: 49 exemplaren, 60%! Op een plaats
 
1agen drie jonge egeltjes bij elkaar.
 
De overige slacbtoffers waren bunzing en bruine rat/woelrat, resp . 10 en 6 ex. (12 en
 
9%). Verder: 2 ransuilen, 1 steenuil, 2 wezels, 1 hermelijn, 4 eekhooms, 5 bazen en 1
 
mol.
 
Conclusies kunnen zijn :
 
- Er zijn veel meer egels dan andere zoogdieren (kleine soorten I konijnen uitgezonderd ).
 
- De wegen trekken meer egels aan en maken meer slacbtoffers van deze soort.
 
Het komt me voor dat de laatste conclusie juist is.
 

Interessant is nog waar die ege1s werden gevonden :
 

* Waar de weg verliep door of 1angs akkers 2 
* Weiland ( deel s met erven in de nabijbeid) 7 

'" Lootbos 3 
* Dennenbos (deels met erven in de nabijbeid) 6 

* Park 2 
* Boomgaarden 1 
* Oude vuilstort 2 
* Wegencomplexen 2 
* Dorp en erven 24 

Vooral bij de mensen dus, in dorpen en bij erven . Als we ervan uitgaan dat er meer ki
lometers autoweg door 'overig landschap' dan door dorpen en steden en langs erven 
werden gereden zal bet percentage egels in laatstgenoemde milieutypen feitelijk nog 
hoger zijn . In een Zweeds onderzoek (Goransson e.a., 1976) werd ook geconstateerd dat 
de egelstand in bos- en akkerlandschappen aanzienlijk lager is dan in dorpen en verge
lijkbare bebouwde mil ieus. Echter : het random 'inbouwen' van dorpen en oude stadsker 
nen en het opvuilen van ruime vil1atuinen en onbebouwde terreinen met nieuwbouw 
verkleinen de levensmogelijkbeden voor egels . 

van erg ver waarnemen en opsporen.
 
- Mogelijk komen egels in de vallende
 
avond oak op wegen af omdat het weg

dek warm is. Vooral asfalt blijft nog
 
lang warm. Dat is lekker aan de voet

jes. En het lokt ook andere dieren ,
 
vooral insekten.
 
Bij gevaar rollen egels zich in en ze
 
blijven ingerold zolang het gevaar
 
duurt. Dat is hun afweermiddel en in
 
de normale, natuurlijke omstandighe

den werkt het perfect. Maar auto's zijn
 
ook een gevaar en steeds komen er
 
weer voorbij . Ingerolde egels blijyen
 
op of langs een weg abnormaallangdu

rig ingerold . Ze raken onderkoeld 6f
 
worden overreden.
 
Soms zijn snelwegen in het midden ge

scheiden door betonnen of gemetselde
 
muurtjes van ongeveer een meter hoog;
 

.er zijn geen openingen in. Vooral in 
Belgie zie je dergelijke zoogdier- en 
amfibie-onvriendelijke belemmerin
gen. Op zulke wegen vallen uiteraard 
de meeste slachtoffers. 0 
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