De egel in en
rondom uw tuin

Wat moet u doen
als u een egel vindt?
Deze egels hebben uw hulp nodig:
• egels die overdag rondlopen. ’s Zomers
kan het een moederegel zijn op zoek naar
eten. Niet oppakken, eerst bellen.
• babyegeltjes zonder moeder. Niet oppakken,
eerst bellen.
• egels met verwondingen, vliegeneitjes of
maden of veel teken/vlooien
• egels die snotteren of niezen
• egels die langere tijd stil liggen of amper
bewegen
• egels die zich niet oprollen
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• egels die verzwakt, nat of onderkoeld zijn

zieke en gewonde egels op om

• sterk vermagerde egels

ze, eenmaal hersteld, weer uit te

• egels die in de sneeuw rondlopen

zetten in de natuur.

• egels met kale plekken, korsten of schilfers;

De stichting wordt gerund

er heerst veel schurft in de omgeving.
Pak de egel op met een dikke handdoek of
tuinhandschoen.
Belangrijk!
Als de egel koud aanvoelt, wat vrijwel altijd het
geval is, leg deze dan zo gauw mogelijk eerst
op een lauwwarme kruik of tegen een in een
handdoek gerolde plastic fles gevuld met warm
water. Dek hem af met de handdoek (dit om stress
te verminderen). Bij warm en droog weer: op een
koele plek zetten en bakje water geven! Geef de
egel s.v.p. géén eten, maar bel ons meteen (niet
mailen), telefoonnummer 06 - 289 40 779 of bel
direct de Dierenambulance.

door vrijwilligers en is geheel
afhankelijk van giften.
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Tips

Gevaren

• Zorg voor openingen, bijvoorbeeld in de schutting

• Rechthoekig schapengaas. Egels kunnen hierin

waardoor egels van tuin naar tuin kunnen lopen.
Dit is belangrijk voor het zoeken naar voldoende

deze hoger dan 30 cm zodat egels er niet in

voedsel.
• Egels houden van beschutting van blad, takjes,
planten e.a. Hieronder is ook hun voedsel te
vinden. Laat afgevallen blad dan ook liggen.
• Zorg voor een nestelplaats door een bos takken of
een stapel hout te plaatsen waaronder de egel een
• Bestraat niet uw gehele tuin, maar beplant de

• Tuinvijvers met een rechte oever en zwembaden.
Hier kunnen egels niet uitkomen en ze zullen dan
verdrinken. Leg een schuin loopplankje in de
vijver of zorg voor een lichte helling, bijvoorbeeld
• Het leeghalen van de composthoop. Kijk eerst of

tuin met gevarieerde planten en struiken (geen

er geen egel (soms zelfs met jongen) een nest in

tegeltuin, maar een egeltuin!).

heeft gemaakt.
• Gif. Egels eten slakken en andere insecten.

• Zet een lage schaal met vers water neer.
• Help de egels door ze bij te voeren. Ze zijn dol
op kattenbrokjes (van vlees) of speciaal egelvoer.

Egels zijn er al sinds de prehistorie, maar
als het zo doorgaat sterven ze uit. Het gaat
namelijk heel slecht met dit bijzondere diertje.
Dit komt voor een groot deel door vele gevaren
in tuinen en het verdwijnen van tuinen als
leefgebied. En egels leven vooral in onze tuinen,
vaak zonder dat we het weten. Wij willen u tips
geven voor een egelvriendelijke tuin en u wijzen
op de gevaren. Zo kunt u meehelpen om de egel

verstrikt kunnen raken.

met keien, zodat egels eruit kunnen kruipen.

nest kan maken. Of plaats een egelhuis.

Hoe kunt u de egels helpen?

klem raken.
• Een net over de moestuin/aardbeiennetten. Hang

Zorg er dan wel voor dat dit voer is afgeschermd

Als deze in aanraking met gif zijn gekomen, zal de
egel hier ook aan sterven.
• Rondslingerend afval, jampotten en (prikkel-)
draad. Ze kunnen erin verstrikt raken en stikken.

tegen katten en vogels.
Geef ze geen melk of brood! Daar krijgen ze diarree
van en daar gaan ze vrijwel altijd aan dood.

• Zet vuilniszakken weg. Egels kruipen erin en
verdwijnen zo met de zak in de vuilniscontainer.
• Let bij het snoeien en gras maaien goed op dat

Een egelvriendelijke tuin trekt ook andere dieren

er geen egel in de buurt is. We krijgen heel vaak

aan, zoals insecten, vogels, vlinders, padden,

egels binnen met wonden van maaimachines.

libellen, etcetera.

• Sluit keldergaten en putten af. Zo kunnen egels er
niet in vallen. Of leg er een loopplankje in zodat

te laten voortbestaan.

ze er zelf weer uit kunnen klimmen.

Laten we voorkomen dat dit bijzondere dier
straks helemaal verdwenen is!

Egel verstrikt in een net

Let op bij snoeien en gras maaien

Een loopplankje kan levens redden

