De egel
Heb jij een tuin? Dan weet je vast wel dat er een heleboel dieren in
je tuin wonen. Misschien woont er in jouw tuin zelfs wel een egel!
De egel die we in Nederland kennen is de Europese egel (Erinaceus
europaeus). Een wandelend speldenkussen want deze egel heeft
wel rond de 7000-8000 stekels op zijn rug!

Egels voeren
Egels eten vooral ongewervelden zoals wormen, insecten en
slakken. In het begin van de herfst is het fijn voor de egels om
bijgevoerd te worden. Dan gaan ze vol energie hun
winterslaap in. In april worden de meeste egels weer wakker
en kunnen ze ook wel een extra hapje gebruiken.
Wat ga je doen:
-Zet iets te eten voor de egels neer. Egels eten graag kattenvoer of hondenvoer. Ongebrande
pinda’s in de dop is een perfecte snack voor ze.
-Zet een bakje vers water neer.
Let op: egels kunnen niet tegen melk, brood of pindakaas. Dit is slecht voor hun darmen!
Maak zelf een egelhuis
Egels leven vooral onder struiken, in dichtbegroeide
tuinen en parken en in ongemaaide slootkanten. Maar
ook in jouw tuin kan een egel voorkomen! Zorg voor
een rommelig hoekje met bladeren en takken. Hier
kunnen de egels voedsel en rust vinden. Hoe ziet jullie
tuin eruit? Waar zou jij als egel willen schuilen?
Zo doe je het:
 Een egelhuis van een oude kist of mand.
Maak een gat in de zijkant.
Zet de mand omgekeerd neer op een rustige plek.
Maak de bovenkant waterdicht met dakpannen, takken of een dikke laag bladeren.
Gebruik ook wat oud hout, bladeren en takken om het huisje een beetje mee te
camoufleren. Zo heeft de egel een rustig plekje.
 Wil je een houten egelhuis maken? Op de volgende bladzijde staat een
bouwinstructie van de Egelwerkgroep Nederland.

Tel de egels in jouw tuin
Op 12 en 13 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de
Egelwerkgroep, de Zoogdiervereniging en de Jaarrond Tuintelling iedereen op om
egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze
waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland.
Geef je melding door via www.tuintelling.nl/ . Geen egel in je tuin? Geef dan het aantal nul
door.

Heb je egels gevoerd, een egelhuis gemaakt of egels geteld tijdens het
egelweekend? Stuur een foto naar info@deheldersevallei.nl . Wij zijn erg
benieuwd!

De Helderse Vallei stelt deze natuurwerkbladen gratis beschikbaar. Draag jij bij aan
natuureducatie? Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis downloaden) of scan onderstaande
QR code.

