
De  egel
De egel (Erinaceus europaeus) is een van de langst op aarde voorkomende zoogdieren. Zijn rug is 
bekleed met zo’n 6.000 scherpe stekels van 2-3 cm lang en zijn buik is dichtbehaard langs de randen 
van de stekels.  Hij wisselt zijn stekels zelden en onregelmatig, gemiddeld gaan stekels zo’n 18 maan-
den mee. Ook hebben egels vaak een kenmerkend patroon in hun stekels.  Bij bedreiging rolt de 
egel zich op tot een bal. Deze stekelige bal vormt een goede bescherming tegen natuurlijke vijanden 
zoals de vos, maar is kansloos tegen auto’s. 
Een volwassen egel weegt 600 tot 1200 gram. en is zo’n 25 cm lang. Ze hebben een staartje van 
15-30 mm, en worden 12 tot 15 cm hoog. Het is een nachtdier dat niet zo goed kan zien, maar wel 
goed kan horen en ruiken.  Egels zwerven ‘s nachts rond en leggen daarbij zo’n 3 á 5 kilometer af. 
Ze kunnen goed zwemmen en klimmen. Het geluid van egels bestaat uit snuiven, bij het eten, en 
knorren, bij gevaar.
Egels hebben geen territorium. Ze leven in hun eentje. Alleen tijdens de paartijd (van juni tot sep-
tember) komen ze even samen. Soms kan een paartje een nest delen, maar dit is voor een korte tijd. 
Groepen egels zijn meestal een moeder met haar jongen.
De egel smeert zichzelf soms in met schuimend speeksel. Een verklaring hiervoor is nooit gevon-
den. Waarschijnlijk doet hij het om vijanden te verjagen of om parasieten te doden. De egel kan in 
gevangenschap 8 tot 10 jaar oud worden, maar in de natuur maximaal 6 jaar.
Het dier komt voor van Ierland via Zuid-Scandinavië tot Noordwest-Rusland, en van Portugal tot 
Duitsland en Italië. In Oost-Europa leeft de nauwverwante Oost-Europese egel (Erinaceus conco-
lor). 

Voedsel

De egel eet (naakt)slakken, wormen en insecten (kevers, muggen en vliegen), rupsen en spinnen; 
een enkele keer grijpen ze kleine gewervelde dieren als kikkers, hagedissen, jonge knaagdieren, vo-
geleieren en aas, of plantaardig voedsel als fruit en paddenstoelen.  ze eten per dag gemiddeld zo'n 
70 gram voedsel.

Winterslaap

In de herfst als de temperatuur daalt en het voedselaanbod schaars wordt, gaat de egel in winterslaap. 
Volwassen egels gaan eind november slapen. De egel bouwt voor de winterslaap een nest van gras en 
bladeren. De meeste egels wisselen meerdere keren van nest in de winter. Kleine egels gaan ze pas in 
december in winterslaap. Soms slapen meerdere jongen samen in één nest. 



Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur van egels van 35,5 graden naar nog maar 5 gra-
den! De hartslag gaat langzamer: van 180 slagen per minuut naar 9 slagen per minuut. Ook ademen 
de egels langzamer en onregelmatiger. Normaal halen ze 45 keer per minuut adem en tijdens de 
winterslaap slechts 3 keer per minuut. De egel wordt lichter tijdens de winterslaap. Hij verliest 15-
25 procent van zijn lichaamsgewicht. Tijdens het slapen maakt hij het vet op dat hij in zijn flanken 
heeft opgeslagen.

Voorplanting

Na het ontwaken uit de winterslaap begint in mei, juni het paarseizoen. De draagtijd van de egel 
bedraagt 31 tot 35 dagen. Een worp bestaat uit gemiddeld drie tot zes kale, dove en blinde jongen, 
echter wel al met (zachte) stekels. Ze worden tussen eind juli en half oktober geboren in een nest van 
gras en bladeren, soms wordt er gebruikgemaakt van verlaten konijnenholen. Zogen en opvoeden 
gebeurt alleen door het vrouwtje. Jongen kunnen zich na 11 dagen oprollen, en na 22 dagen verlaten 
ze voor het eerst het nest. De jongen worden na vier tot zes weken gespeend. Daarna worden ze door 
de moeder verstoten en moeten ze zichzelf weten te redden. Ze 
wegen dan ongeveer 250-350 gram.  De jonge egels blijven nog 
een tijdje bij elkaar.  

Zo bescherm je egels

Egels zijn wettelijk beschermd. Dat betekent dat je ze niet mag 
storen, vervoeren of doodmaken. Je mag ze ook niet gevangen 
houden. De Natuurbeschermingswet beschermt egels dus al, 
maar je kunt zelf ook wat doen om egels te beschermen. Bij-
voorbeeld in je eigen tuin.
• Met klimop begroeide schuttingen en tuinmuren, en omheiningen van harmonicagaas (of kip-

pengaas) zijn geen probleem voor de egel. Hij klimt ertegenop en laat zich aan de andere kant 
weer vallen. In het moderne (rechthoekige) gaas komt de egel echter vaak klem te zitten. Dit kun 
je eenvoudig voorkomen door een paar egelpoortjes te maken in het gaas. Dat zijn openingen 
tussen de tuinen van ongeveer twaalf centimeter breed en twaalf centimeter hoog. 

• Egels kunnen goed zwemmen, maar ze kunnen niet tegen gladde, steile oevers op klimmen. 
Evenmin kunnen ze tegen beschoeiingen op klimmen. Zorg er dus voor dat een tuinvijver ten-
minste één uitkruipmogelijkheid heeft (liefst meer).  Ook bij sloten kan een plank naar de oever 
voor een egel levenreddend zijn. 

• Gebruik geen insecticiden, muizengif of andere bestrijdingsmiddelen. Wanneer egels vergiftigde 
insecten of muizen eten, zullen ze daaraan doodgaan. Gebruik ook geen slakkengif, want ook 
daaraan gaan egels dood.

• Dek putten en kuilen goed en stevig af, opdat egels daar niet in kunnen vallen.
• Egels slapen vaak in een bladerenhoop of onder een hoop takken. Controleer dus altijd eerst of 

er een egel onder zit, voordat je je schep in zo’n hoop steekt.
• Je kunt natuurlijk ook zelf een plek voor een egel maken. Dat is heel eenvoudig. Laat op een 

droge, beschutte plaats (niet in de zon) een grote, luchtige hoop tuinafval liggen (takken, bladeren 
enzovoort). Bedek deze hoop niet met plastic, want dan is er te weinig ventilatieruimte. Onder 
de hoop kan een egel een nest bouwen.  

 
Heb je een egel gevonden?

Als je een egel vindt, moet je hem beslist geen melk geven. Ze vinden het erg lekker, maar krijgen 
er diarree van en kunnen daaraan doodgaan. Ook is het beter om geen eten te geven. Egels hebben 
hun natuurlijke voedsel (vooral insecten) nodig om gezond te blijven.
Het beste kun je de egel gewoon met rust laten, tenzij hij duidelijk ziek is. Dat merk je doordat hij 



zich niet oprolt als je hem aanraakt. Of doordat hij moeilijk loopt of steeds omvalt.
Als je een zieke of gewonde egel meeneemt, onthoud dan precies de plaats waar je hem hebt mee-
genomen. Schrijf op waar dat was. Op die plek weet de egel namelijk de weg en waar hij voedsel 
en slaapplaatsen kan vinden. 
Soms zie je in de winter een egel rondscharrelen. Vaak is ‘ie dan gestoord in zijn winterslaap. Als de 
egel er gezond uitziet, kun je een goede slaapplaats voor hem maken. Bijvoorbeeld een nest van 
kranten en lappen onder een flinke hoop takken, afgedekt met bladeren. Je moet de egel geen eten 
geven, want egels moeten lege darmen hebben wanneer ze gaan winterslapen.

EHBO bij egels

Wanneer je een zieke of gewonde egel mee naar huis neemt, is het het beste om meteen de plaat-
selijke egelopvang te bellen (in Groningen is dat Stichting Vogel/Egelopvang ‘t Hemelrijk, Oude 
Adorperweg 8, 050 571 85 70, info@vogel-egelopvang.nl) of naar de dierenarts te gaan. Je kunt ook 
contact opnemen met de dierenbescherming. Als dat niet meteen lukt, kun je het beste het volgende 
doen.
Ga eerst na of de egel onderkoeld is. Dit doe je door aan zijn buik te voelen. Wanneer de buik koud 
aanvoelt, is de egel onderkoeld. Het is belangrijk dat de egel het weer warm krijgt. Neem een doos 
die zo groot is dat je daarin een rubberen kruik (of een paar frisdrankflessen) kunt leggen en er voor 
de egel nog genoeg ruimte overblijft. Er moet ook een bakje water bij passen.Leg op de bodem van 
de doos een stuk plastic en daarop een laag kranten (twee tot drie centimeter dik). Vul de kruik of de 
flessen met lekker warm water. Doe daar een dikke lap stof omheen. Leg de egel voorzichtig op de 
kruik of tussen de flessen. Vul daarna de doos rondom de egel op met verfrommelde kranten (niet te 
veel). Doe die ook onder de egel, als je flessen gebruikt. Zet de doos op een paar latjes. Als het kan, 
laat dan een bureaulamp branden boven de doos. De egel moet 24 uur lang worden verwarmd. Je 
moet het water in de kruik dus regelmatig verversen. Als de egel bij de kruik vandaan kruipt, haal 
dan de bureaulamp weg en bedek de egel met verfrommelde kranten. Blijf wel zorgen voor een 
warme kruik. De egel moet namelijk ook van binnen weer helemaal warm worden.
Voor egels die niet onderkoeld zijn, kun je een tijdelijk huisje maken. Dit huisje bestaat uit een 
slaapgedeelte en een eetgedeelte. Het eenvoudigst is om een grote doos te nemen, waarin je een 
kleinere slaapdoos zet. Denk eraan om in de slaapdoos een poortje te maken naar het eetgedeelte. 
De slaapdoos moet ongeveer 40 centimeter breed, 30 centimeter hoog en 25 centimeter diep zijn. 
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