De egel, een levend speldenkussen
Egels komen gelukkig nog overal in ons land voor.
Gelukkig, omdat deze levende speldenkussens
echte veelvraten zijn die tijdens hun leven heel
wat lastige of schadelijke diertjes verorberen
en zo meehelpen allerlei plagen te
voorkomen. Overal waar voor de egel wat te
eten valt, in tuinen, parken maar ook op het
plattenland, doet hij zijn nuttige werk.
Toch heeft ook dit dier onze zorg wel nodig.
Waarom?
De egel kan zich tegen zijn natuurlijke vijanden
meestal wel goed verdedigen. Als hij zich
oprolt en zijn jas helmaal om zich heen trekt,
staan al zijn stekels overeind. En geen hond of
(wilde) kat die dan de strijd nog aandurft.
Maar waar de egel beslist niet tegenop kan is
het snelverkeer. Jaarlijks sneuvelen er
duizenden egels die in het schemerdonker
proberen wegen over te steken.
Veel kunnen we daar niet aan doen, maar wat
gedaan kan worden is zeker de moeite waard.
Waarmee?
De beste hulp die wij egels kunnen geven, is te zorgen voor een veilig
jachtgebied. Egels zijn tamelijk honkvast (ze hechten zich aan een vast
woongebied) en dat geeft ons de kans om iets aan hun overlevingskansen te
doen.
Hoe?
Van mei tot augustus worden de jonge egeltjes geboren.
Per nest zo’n 3 tot 7 kleine, eerst nog blinde diertjes, die pas na een dag of
veertien, ’s avonds als het schemert, met
hun moeder op stap gaan.
Omdat het ongeveer een maand duurt
voor hun stekeltjes echt stevig en hard
worden, zijn de kleintjes de eerste tijd
natuurlijk echt kwetsbaar.
Als we katten en honden uit de buurt
houden en misschien af en toe wat
bijvoeren met een schoteltje water,
redden ze het wel tot ze zelf mans
genoeg zijn.
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Als we egels in de tuin hebben, kunnen we ze daarbinnen houden en
voorkomen dat ze de straat opgaan, door van licht gaas een afscheiding
tussen tuin en straat of verkeersweg te maken.
Het gebeurt nogal eens dat een egel aan het begin van de winter in een
schuur of garage een plekje zoekt voor zijn winterslaap. Help hem daarbij
maar een beetje door bijvoorbeeld in een niet te grote kartonnen doos die je
op zijn kant zet wat mos en droge bladeren voor hem klaar te zetten. Als hij er
gebruik van maakt, laat je hem natuurlijk gedurende de winter zo rustig
mogelijk liggen.

Een heel andere manier om het voortbestaan van de nuttige en sympathieke
egel te helpen bevorderen, is het rapporteren van de ongevallen die deze
diertjes overkomen. Misschien kom je dagelijks langs een weg of
weggedeelte waar wel eens een egel onder de wielen komt. Als je nu een
jaar lang noteert waar, wanneer en hoeveel slachtoffers je gezien hebt, kun
je deze gegevens toezenden aan de wegbeheerder (gemeente, provincie,
rijkswaterstaat). Die kunnen dan passende maatregelen nemen.
Denk er om dat je bij je onderzoek voorzichtig bent en niet op de rijweg komt!
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