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Omdai beheerders en andere mede
werkers van openbare heemtuinen 'na
tuurlijk' alles van levende zaken we
ten, komen 'leken , dikwijls ook daar
heen met vragen en vondsten die niet 
de planten betteffen. Zo zullen er 
vrager! kunnen komen over egels en 
zullen er ook wei eens gevonden egels 
worden gebracht. 
Daarom dit voorlichtend artikel over 
deze zeer algemene diersoon die zo 
vaak dood, gewond of verkleumd 
wordt aangetroffen. 
Om antwoorden te kunnen geven op 
vragen. Om zelf egelbeschermende en 
egelbevorderende maatregelen te kun
nen nemen. 

Uiterlijk en gedrag 

Egels zijn zoogdi eren van hoogstens 
20 em lang, met een kort staartje van 
een paar centimeter, vrij korte poten 
met vrij gro te voeten, met elk vijf te
nen, een lange, spitse, beweeglijke 
snuit, kleine varkensoogj es, kleine kale 
oorschelpen, en een heel prim a neus. 
Aileen de kop en de onderzijde zijn be
haard, Rug en flanken zijn bezet mel 
bruine, witgepunte stekels die her dier 
bij (vermee nde) onraad kan 'opzetten'. 
Da t gebeurt door het om het lijf heen 
trekken van een krin gspierachtige 
spierkap, die beh alve de rug dan ook 
kop en onderzijde omsluit. Tegelijker
tijd word en door de grotere huidspan
ning de stekels overeind getrokken. 
Het fronsen van ons voorhoo fd en het 
samentrekken van de wenkbrauwen lij
ken er wat op. 
Een 'ingerolde' egel lijkt een ovaalron
de bal met spelden. Het dier vertrouwt 
op zijn stekels en loopt niet weg. AIs 
het dier zieh langduri g in de stekelige 
verdedigingsstand moet houden, kan 
het flink afkoelen en verstij ven. 
Egels zijn schernering- en nachtdieren . 
in de paartijd, bij de nestbouw en als 
ze lopende jon gen hebben, zijn egels 
ook overda g wei te zien. Ze maken een 
rond nest van dor gras, mos, dode bla
deren en varens in droge sloten, onder 
takk enhopen, onder dichte struiken 
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(bosranden) en ook wei onder opslag 
van rietbu ssels, griendhout, brandhout, 
bouwmaterialen, en zelfs in sehuren. 
Ze kunnen flink Iawaai maken, luid en 
sehril schreeuwen, korte krijs - en kri 
geluiden uitstoten , heel klaaglijk mau 
wen, en blazen, snuiven en snorken. AI 
die geluiden betekenen iets: lokk en 
(paartijd), waarschuwen, terrein verde
digen, indringers verjagen, zich tevre
den voelen. 
Ege ls leven solitair, elk heeft een eigen 
gebied, maar dat is niet zo nauwkeurig 
'ompaald'. Ook de jongen worden op 
een keer uit het territorium van de 
moeder verjaagd. Het lijkt weI een 
goed iets een gevonden egel ver van 
een snelweg vandaan te verplaa tsen, 
maar dat verkassen naar een ander ter
rein, dat geheid al door egels wordt be
woond , noopt hem te gaan zwerv en 

door onbekend gebied en ju ist daardoor
 
loopt hij de kans verkeersslaehtoffer te
 
worde n.
 
Egels zwermnen liever niet. Ze. kunn en
 
vrij goed klimmen (regen begroeide
 
muren en boomstammen) en gra ven .
 
Meestal zien we onbeweeglijke egels:
 
dood , of doodlijkend (ingerold). AIs we
 
geduldig bij een ingerolde egel blijven
 
wachten, zien we hem nogal gauw ont

rollen en wegdrav en. Dat blijkt aardi g
 
snel te gaan.
 

Voor tpla nting
 
De terrein grootte en het aantal ege ls in
 
een gebied wordt vooral bepaald door
 
de aard van dat gebied en de hoev eel

heid voedsel, minder door de aanwe

zigheid van gevaar .
 
De paartijd van egels valt van de vroe 

ge zomer tot voor in de herfst.
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De paring gaat niet buik tegen buik, 
zoals men zou denken, maar gewoon 
aehterom, 'op zijn hondjes' . Het ge
beurt wei voorzichtig, wat daehtje? 
Er kurmen jongen ' zijn van juni tot in 
oktober. Regel is een worp , in de peri
ode juli - september, de meeste geboor
ten vallen in augustus. Na een vroege 
worp volgt er bij een gezond, sterk dier 

dikwijls neg een nest. Late jongen 
overwinteren samen, in een nest. Maar 
niet alle jongen van late worpen komen 
de winter door. Een worp telt drie tot 
zeven jongen. Ze zijn enkele weken 
blind en doof. Bij de geboorte hebben 
ze al stekeltjes, wit en zaeht en onder
huids, pas na enkele dagen breken ze 
door de huid . Na een week of zeven 
moeten ze het aileen zien te redden. 
Egels hebben veel last van parasieten, 
die ziekten kunnen veroorzaken: vlooi
en, teken en mijten, ook Iintwormen en 
andere darmparasieten. Het aantal 
vlooien kan enorm zijn. Ze gaan niet 
over op mensen, wei op de egeljongen. 
En dan niet kunnen krabben! 

Voedsel 
Het is bekend dat egels o.a. op de 
Waddeneilanden zijn uitgezet als be
strijders van kleine knaagdieren . Maar 
het is de vraag of ze wei zoveel muizen 
vangen. AIs een egel een nestje jonge 
muisjes tegenkomt zal hij dat zeker 
leegeten, dat wei, een nest eieren of 
jonge vogels idem. Egels hebben een 
insekteneter-gebit met scherpe tandjes, 
zonder scheurkiezen. Aan de glanzen
de, zwarte keutels is te zien dat egels 
veel kevers eten; ze bevatten veel ka
pot gekraakte onverteerde dekschilden. 

Ook vreten egels slakken, regenwor
men, allerlei bodeminsekten en dieren 

dieop de grond zijn terechtgekomen, 
naehtvlinders en dergelijke, en ook 
kikkers en padden. 
Egelkeutels zijn ongeveer 3,5 tot 4 em 
lang, een hal ve em doorsnede. Er is 
een stomp eind (dat kwam het eerst 
naar buiten) en een spits eind (waar de 
keutel werd uitgenepen). 
Egels hebben een geweldig reukvermo
gen . De grote snuit biedt plaats aan een 
grote oppervlakte slijmvliesplooien 
met reukeellen. Van erg grate afstand 
kan daarmee vooral aas worden opge
speurd. 
Bij het voedselzoeken worden per 
nacht nogal afstanden afgelegd. In een 
kilometers lange zoektoeht kriskras 
door het terre in kan een egel wei vier
a vijfhonderd meter van zijn slaapplek 
verwijderd raken. 

Egels zijn overal 
Net als elk ander zoogdierenboek be
gint de "Atlas van de Nederlandse 
zoogdieren" (S. Broekhuizen e.a., 
1992) met de soort 'egel', Erinaceus eu
ropaeus L. Voor deze soort hebben 
vrijwel alle blokken van de versprei
dingskaart voor Nederland een stip. De 
kaart is vooral samengesteld uit mel
dingen van doodgevonden dieren in de 
periode 1970 - 1988 . De witte vlekjes 
(zonder waarnemingen) op de kaart 
zijn toe te schrijven aan "het ontbreken 
van inventarisatiegegevens". Allicht. 
Maar bedoeld zal zijn, dat als er gem
ventariseerd zou zijn geweest, aldaar 
ook egels zouden zijn aangetroffen. 
We gaan daar maar van uit. 
De soort komt in alle provincies voor, 
inclusief aile eilanden. In de IJssel
meerpolders "ruk t de egel langzaarn 
op" . De mol (niet op de Waddeneilan
den), bruine rat en zelfs konijn en huis
muis krijgen minder kaartstippen. Die 
vele stippen in de Atlas zeggen overi
gens niets over de aantallen van een 
S0011. 

Zeker is dat de egel talrijk is. Plaatse
lijk zelfs erg talrijk. En zeker is ook 
dat , in tegenstelling tot wat velen me
nen, de soort nog niet in aantal afneemt 
door het autoverkeer: er blijken steeds 
en wellieht steeds meer dode egels op 
en langs wegen te worden gevonden! 
In genoemde Atlas wordt wei voor
speld dat bij een verder toenemende 
autodruk en een verdere verdiehting 
van het wegennet het niet kan uitblij-

Beschenning 
Egels zijn door de Natuurbescher
mingswet beschermd. Ze mogen niet 
worden gevangen, gedood, vervoerd 
(!) en in gevangenschap (ommuurde 
win) worden gehouden. Het is ver
standig desgewenst als heem- of na
tuurtuinorganisatie bij het Ministe
rie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij een ontheffing te vragen om 
als (depot van een) egelasiel te kun
nen werken. 

yen dat, althans plaatselijk, de popula

tiediehtheid van egels zal afnemen.
 

Wat kunnen heern- en natuurtuinbe

heerders voor egels doen?
 
Goede voorlichting geven en die zelf
 
toepassen:
 
- Vitale egels niet meenemen, niet ver

plaatsen.
 
- Voorkomen, dat egels in gaas en vo

gelnetten (over de aardbeien b .v.) ver

strikt raken.
 
- Vijvers, putten, zitkuilen e.d . z6 con

strueren dat egels (en padden en mui

zen) er niet in terecht kunnen komen,
 
en indien wel: zorgen voor een gemak

kelijke ontsnappingsmogelijkheid, een
 
egelplank.
 
- Zorgen voor betere egelmilieus: dich

te struiken, droge greppels, overwinte

ringsplekken als bladbopen, takkenho

pen e.d.
 
- Geed omsloten (omgaasde, ommuur

de , door water omgeven) terreinen zijn
 
niet zo best voor egels, zeker als er
 
binnen de afsluiting ook honden zijn .
 
- Zorgen voor egel'poortjes' in gaasaf

rasteringen, sehuttingen en muren; laag
 
aan de grond, afmetingen 12x12 em of
 
wat meer.
 
- 'Zielige' egels in de herfst zijn niet
 
zielig. Bijvoeren niet nodig. Aileen
 
dieren die verpleegd worden moeten
 
worden gevoerd.
.
- Sehoteltjes met melk geven wordt
 
dringend afgeraden. De dieren raken er
 
meestal flink van aan de diarree, waar

aan ze kunnen sterven.
 
- Geen insecticiden, anti-slakmiddel

tjes, mierendood, muizekorrels of an

dere ehemische dierdoders gebruiken.
 
Egels eten de vergiftigde dieren en
 
sterven. 
- Let op schuilplaatsen van egels (en 
andere dieren) bij het werken in de 
tuin . Bijvoorbeeld bij het opzetten van 
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kompost-, mest- en bladhopen, bij bet
 
opstoken van takhout, bij het opruimen
 
van afval. Bij de opvangcentra worden
 
vee I egels gebracht, die verwond zijn
 
door maaimachines .
 

Milieuverbetering t.b. v. egels
 
- Kleinscbalige open/dicht-Iandscbap

pen , zoals tuinen met bosjes en bees

terstruwelen (dicht) en grazige stuk

ken , paden, terrassen (open) zijn egel

vriendelijk. Mits er niet teveel onrust is
 
en er geen of slechts sullige buisroof

dieren (hond, kat) zijn.
 
- Rozen- en bramenstruweel zijn prima
 
voor egels. Houtwallen, bosjes met on

dergroei, beggen, veldhagen en singels
 
zijn aantrekkelijk voor egels. Raad

pleeg voor de feiten daarover "Hout

wallen, heggen en singels'', uitg. 1993 ,
 
Stichting Landelijk Overleg Natuur
 
en Landschapsbeheer (LONL), Don

kerstr, 17, 3511 KB Utrecht, tel. 035

340777 (die jongens bebben meer aar

dige inforrnatie).
 
- Droge greppels en bladhopen belpen
 

. egels aan nest- en overwinteringsplek
ken . Idem: dicbte, in elkaar getrapte 
takkenhopen, afgedekt met maaisel. 
Nog beter zijn mutserdmijten, dat zijn 
tassen van gebusselde takken. Zij bie
den ideale scbuil- en slaapplaatsen en 
overwinteringsplekken aan egels (zie 
voor bet maken van 'mutserdmijten' 
"Oase" 1992, nrs . 3 + 4). 
- 'Egelkisten' of 'egelhuizen' zijn vooral 
in lege terreinen een uitkomst voor 
egels die willen overwinteren. De vorrn 
van zo'n kist doet er niet zoveel toe, als 
hij maar waterdicbt is, een toegangs
tunneltje en een (horizontaal) ventila
tiepijpje beeft en wordt afgedekt met 
flink wat blad, takken of mutserds. Af
metingen ongeveer 30 ' x 30 x 30 em . 
Niet verven, beitsen of carbolineren. 
Op een droge, stille plek. De egel richt 

zijn kist zelf in met droog materiaal dat 
we eventueel voor bern in de buurt 
kIaarleggen. 
- Ook onder opgestapelde brandbout

blokken en andere voorraden kunnen 
egels wonen en overwinteren. Meestal 
worden spullen tocb al 'van de grond' 
opgetast, zodat er ruimte is tussen de 
grond en bet gestapelde. We boeven al
leen maar wat te doen tegen tocbt. 

Egelopvang 
Een advertentie met de kop "Egels zoe
ken autovrije baan" trok mijn aandacht, 

De oproep stond in een Zuidbollandse 
museumkrant en kwam nogal degelijk 
over. Bij opbellen naar bet vermelde 
nummer werd ik eerst verwezen naar 
een ander nummer. Dat bleek een egel
opvangcentrum te zijn, dat o.a. als 
doelstelling bad (zoveel mo gelijk?) 
egels zo ver mogelijk van een ver
keersweg vandaan te brengen . De be
berende mevrouw kon mij niet een di
rect 'zeker-weten-antwoord geven. 
WeI uitspraken als "Naar bet schijnt..", 
"Uit onderzoek blijkt..." Bij navragen 
kon naar niets concreets verwezen 
worden. 
Ik beb de indruk dat er egelopvangcen
ITa (dikwijls in combinatie met vogel
opvang) zijn, die maar wat aandoen. 
AIs deskuridig en degelijk komt mij 
voor de Stichting Egelopvang Neder
land, Herfterlaan 6, 8024 PJ Zwolle, 

tel. 038-532982 bgg. 05780-14413, 
postgiro 4895468. Men bebeert een 
asiel en is beschikbaar voor bet geven 
van inJicbtingen, 66k voor een goed 
opvangadres in uw nabijbeid. 

Aanbevelingen 
De meeste opvangegels kunnen al 
gauw weer worden uitgezet nabij de 
vindplaats . Onderkoelde dieren (die te 
lang op of tangs de weg lagen, ingerold 
of gewond, 6f die's winters zijn ver
stoord) kunnen we langzaam opwar
men (kruik, lamp - niet te beet). Niet 
voeren. Gewonde egels (maaiwonden) 
behandelen met jodiurn. Emstig ge
wonde egels naar de dierenarts bren
gen . Meestal zal die zo 'n dier moeten 
afmaken. Egels met veel dikke teken 
(zulke dieren zijn vaak ook verzwakt): 
teken aanstrijken met nagellak. Het 
dier enkele dagen opnemen en voeren 
(kartevoer uit blik) en naar de vind
plaats terugbrengen. 
Wankellopende en kucbende dieren en 
dieren met vieze ogen en anus meene
men. Dierenarts of asiel vragen wat er
mee te doen. Verweesde nesten jongen 
naar een egelasiel brengen. 
Noteer de gegevens in een 'zoogdie r
vondstenboek': alIe waamemingen van 
egels en in welke toestand ze waren; 
van binnengebracbte egels vindplaats, 
tijdstip , vinder, genomen maatregelen 
noteren . 0 

(Ill het herfstnummer zal Willem Iven 
meer vertellen over de winterslaap en 
de resultaien van zijn ondertoekje 

I. i. l i'ill:
 

naar verkeersslachtoffers onder de 
egels.) 
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