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Ik besta al sinds vele jaren
De voorouders van de egels verschenen 60 miljoen jaar geleden. Egels in hun huidige vorm waren er
15 miljoen jaar geleden, lang voordat de meer zoogdieren ze overleefden, zoals wollige neushoorn,
sabeltandtijgers en mammoeten.

Ik ben in gevaar!
Ontdek hoe je me kunt helpen.

Er zijn 16 soorten egels in de wereld.

De Europese egel (Erinaceus europaeus) is een symbolisch dier in onze tuinen.

Ik ben niet erg lang
Een volwassene egel is 20 tot 30 centimeter lang. Mannetjes zijn iets langer dan vrouwtjes.
Een pasgeboren baby is tussen 6 en 10 centimeter lang en weegt 8 tot 25 gram.
De egel heeft een tamelijk zwakke zicht, maar een zeer fijn gehoor, hij kan een aardworm horen onder enkele
centimeters grond. Hij heeft een sterk ontwikkeld reukvermogen dat hij gebruikt om voedsel te vinden,
hij kan kevers tot op 1 meter afstand detecteren, zijn soortgenoten herkennen, geuren volgen en gevaren
detecteren. Hij ruikt een hond tot 11 meter afstand en muizen tot 5 meter afstand.

Ik ben erg mooi met mijn pennen
Aan de dorsale zijde is de volwassen egel bedekt met schachten, 22 tot 25 millimeter lang en 1 tot 2
millimeter in diameter, met verschillende kleuren.
De pennen zijn gemodificeerde haren, van holle en stijve structuur. Ze stoten de meeste roofdieren af.
Deze pennen zijn in alle richtingen gericht en met elkaar verweven. Ze worden in groepen van drie in de
huid ingebracht, elk in een andere richting wijzend. Externe groeven versterken hun stijfheid, ze zijn zeer
resistent en praktisch onvervormbaar. Omdat ze hol zijn, zijn ze erg licht.

De pasgeborene is roos en naakt met een strakke en gezwollen huid. De eerste witte pennen steken kort na
de geboorte door de huid.

Piquounette en haar lieve ogen aan de oorsprong van de associatie.
Martine, boven, Piquounette, behandeld, keerden terug naar het wild.

Ik ben op mijn hoede voor bepaalde dieren
Egels hebben weinig natuurlijke vijanden, ze beschermen zichzelf door zich te krullen en hun pennen te
presenteren.
Ze zijn echter het slachtoffer van dassen, vossen, honden, marters, bunzingen en grote roofvogels. Ratten
kunnen jongeren aanvallen. In diepe winterslaap kunnen egels ook worden gegeten door knaagdieren.
Egels kunnen volledig verwijderen in een gebied waar de dassen populatie groot is, vossen kunnen ook de
populatie verkleinen.

Mijn nest,
ik nestel me daar in de schuilplaats
Egels hebben het hele jaar door nesten nodig om zich te verbergen en te beschermen tegen het weer.
Drie verschillende soorten nesten kunnen worden gemaakt: de dagnesten die in de zomer worden gebruikt
wanneer dit nachtdier slaapt. De «broednesten» die worden gebruikt door de vrouwtjes en hun kroost, en de
«winternesten».
Winternesten van hibernacula zijn het onderwerp van veel zorg en zijn over het algemeen van een meer
solide constructie. De droge bladeren en het gras dat door de egel wordt gebracht, vormen de wanden en
absorberen een deel van de variaties van de buitentemperatuur.
Het verwijderen van wilde hagen, stapels hout van takken heeft een negatieve invloed op overleving en
voortplanting.

Ik reis grote afstanden
De egels hebben een leefgebied van 1,8 tot 2,5 hectare, een mannetje kan tot 50 hectare bezetten. Hij zal zijn
kerels daar ontmoeten. De vrouwelijke egels kunnen reizen van 0,5 tot 1,5 km per nacht, de mannetjes 3 km.
Passende habitats moeten voldoende ongewervelde prooidieren en nestmateriaal aanwezig. Een grote
verscheidenheid aan habitats wordt gewaardeerd door egels, waaronder landbouwgrond, bladverliezende

Wees voorzichtig eerder voordat je een
vork gebruikt of dode bladeren brandt,
want ik heb me daar misschien gevestigd,
ik vind deze schuilplaatsen leuk.

beboste gebieden, hagen, voorstad tuinen, stadsparken ... Randhabitat kan de voorkeur hebben. Grote
gebieden van monocultuur met intensief gebruik van pesticiden en gebrek aan hagen zijn echter niet
geschikt.

Ik ben een insecteneter

Ik ben klein en heb veel vrienden die gewond
zijn geraakt of gedood zijn door grasmaaier!

De egel behoort tot de insecteneterfamilie, maar in werkelijkheid eet hij een omnivoor soort voedsel, met een
sterke overheersing van voedsel van dierlijke oorsprong.

Ik hou niet van herbiciden en
pesticiden, ze vergiftigen me.

Hij eet eigenlijk wat dicht bij de grond is. Het neemt veel ongewervelde dieren op (carabiden,kevers, grote
mestkevers, oorwormen, naaktslakken en slakken, aardwormen en sommige spinnen). Het eet ook enkele
gewervelde dieren (kleine amfibieën, reptielen, kleine vogels en zoogdieren), evenals sommige planten (gras,
paddestoelen, fruit en zaden die op de grond zijn gevallen).

Zet alsjeblieft tijdens de nacht het licht uit, met
nachtverlichting kunnen roofdieren me zien.

Ik word een moeder,
mijn kleintjes zijn zo kwetsbaar
Wanneer het vrouwtje tussen negen en twaalf maanden oud is en tussen 550 en 600 g meer weegt, kan ze
pups hebben.
Vrouwtjes baren twee tot zeven jongen, een of twee keer per jaar.
De vrouwelijke egel geeft haar pups vier weken borstvoeding en heeft vijf paar ventrale uiers, dus lijkt het
erop dat ze niet meer dan vijf pups tegelijk kan hebben.
Egelmelk is zeer geconcentreerd, rijk aan eiwitten en vet en arm aan lactose.
Jeugdsterfte vóór het spenen kan 20% bereiken. Het vrouwtje kan haar nakomelingen op eten als ze kort na
de geboorte (de eerste dagen) wordt gestoord.
Na deze periode worden de jonge dieren naar een nieuwe nestplaats verplaatst . Als reactie op de acute
kreten van de jongeren, die ongeveer vier weken aanhouden, zal het vrouwtje de jongen gaan zoeken en haar
nest actief verdedigen als het wordt bedreigd.
Het vrouwtje en haar nakomelingen blijven bij elkaar tot de pups ongeveer vijf tot zes weken oud zijn.

De winter is zwaar voor mij,
maar ik overwinter
Slaapen is een mechanisme om zich aan te passen aan het verwijderen van voedselbronnen (prooi wordt
schaars) en aan de komst van kou (het dier is slecht beschermd tegen de ontberingen van de winter). Vitale
functies veranderen om minimaal energieverbuik te hebben.
In afwachting van de winterslaap hebben egels twee soorten vet: wit en bruin. Wit vet wordt constant en
langzaam gebruikt terwijl egels in diepe winterslaap zijn. Bruin vet wordt verbruikt tijdens perioden van
activiteit, vaak veroorzaakt door warmere periodes in de winter.

Het metabolisme van de egel wordt aanzienlijk verlaagd tijdens de winterslaap en bereikt het minimum van
ongeveer 4-5 ° C Hartslagen dalen tot 20 slagen per minuut vergeleken 120 qlagen voor slapende egel en
200 tot 280 voor een actieve egel. De egel verliest gewicht tijdens de winterslaap, hij weegt dan tussen 600 en
700 gram maar herwint vervolgens tot 1.1 van 1.2 kg.

Ik behoor niemand toe en ben wild en eenzaam, ik heb eigenlijk mijn kleine karakter
De egel trekt de sympathie van het publiek die niet aarzelt om hem te helpen, soms met een overdaad aan
ijver.
De egel kan tot 10 jaar of meer leven, maar vanwege menselijke activiteit is een egel ouder dan 5 jaar een
«oude» egel en de maximale levensduur is tussen de zes en acht jaar. De gemiddelde levensverwachting van
egels die de terugtrekking overleven, is waarschijnlijk twee jaar.

Degenen die overwinteren hebben een goede kans om drie jaar of langer te overleven, maar elke winterslaap
is een nieuwe test. Egels met onvoldoende reserves van beide soorten vet zullen zeer onwaarschijnlijk de
winterslaap overleven.
De egel is een solitair dier. Het aanvaardt zijn soortgenoten niet als partners behalve voor reproductie. Het
acceptert de mens ook niet, om deze reden is het een dier dat niet huiselijk is en het niet gestemd kan
worden.
Wilde dieren hebben geen eigenaar en hun detentie en verzorging zijn wettelijk vastgelegd. De egel is

Als je een zwembad of
een vijver hebt, zet dan
een klein bord aan de
rand van het zwembad
op van 10 tot 15 cm
breed, antislip om mijn
uitgang te samenvatting,
anders zal ik verdrinken.

een wild en strikt beschermd dier. Van mens tussen interacties zegt dier worden gereguleerd op national,
Europese en wereld schaal. Detentie en zorg zijn afhankelijk van het verkrijgen van het certificaat van
capaciteit en een vergunning om een vestiging te openen.

Ga voor meer informatie naar de website van de vereniging op pagina
https://erinaceus.fr/hotel-de-ville

De wet beschermt me, maar dat is niet
genoeg, mijn soort is in gevaar.
Je moet weten dat de interacties tussen de mens en dit dier gereguleerd worden op nationale, Europese en
mondiale schaal: door de Washington- en Berner Conventies, door de ratificatie van de Berner Conventie
(waarvan 51 landen zich hebben ingeschreven), door de Raad van de Europese Unie (Habitatrichtlijn 92/43
/ EEG en Verordening nr. 338/97 / EEG) en door tal van nationale wetten.
Als het leven van het dier wordt bedreigd, machtigt de wet u om het naar een reddingscentrum te vervoeren,
op voorwaarde dat het transport «zo snel mogelijk en langs de meest directe route» wordt uitgevoerd.
Als je een egel ontmoet die in nood lijkt te zijn, neem dan contact op met een natuurcentrum voordat je voor
het dier zorgt.
Alleen een centrum kan u vertellen over u voor het dier moet zorgen over niet.
Een egel met minder dan 450 g zal bijvoorbeeld de slaapstand niet overleven, maar het verzorgen van een
egel met 500 g meer is nutteloos, zie contraproductief.
Een jongere die overdag alleen loopt, moet worden opgevangen omdat hij ziek is of in gevaar is.
Aan de andere kant, tijdens de broedseizoenen, kan een gezonde vrouwelijke egel overdag uitgaan om zijn
nest voor te bereiden en op te warmen buiten het nest, het mag dus niet worden gestoord.
Let op, de egel kan besmettelijke ziekten voor mensen dragen, dus het dier moet voorzichtig behandeld
worden.

Ga naar https://erinaceus.fr/hotel-de-ville-liste-des-centres-de-soins
een lijst met schuilplaatsen en verenigingen van advies.

Ik ga van de ene tuin naar de andere
om voedsel te vinden, een partner,
een waterpunt, overwintering ...
Geef me alsjeblieft een kleine doorgang
tussen elke tuin 15x15 cm, het genoeg.

Help me,
maar ken me eerst anders doe je pijn
Als ik je tuin bezoek, kun je me vers water beschikbaar laten.
Geef me geen eten, het voeden van een wild dier is een ecologische val
omdat ik lui word en ik zal stoppen met overwinteren.
Je kunt me af en toe helpen met kitten van puppy brokken,
maar slechts een maand voor en na de winterslaap.

U hebt deze handleiding gelezen,
u weet aan wie u het moet vragen: https://erinaceus.fr

Erinaceus Frankrijk
Wij zijn een groep vrienden (dierenartsen, verpleegkundigen, ambtenaren, ingenieurs, boeren, schoolleraren
...) die besloten niet stil te zitten bij de verdwijning van de Europese egel van ons platteland en elf steden.
Erinaceus Frankrijk biedt verschillende diensten: informatie, assistentie, veterinaire expertise, opvang
van zieke dieren en herintroductie in het wild ... Om dit prachtige project te bereiken, hebben we u
nodig! Vrijwilligers, experts, nieuwe leden ... maar ook publieke in private financiering.

We zorgen voor egels in gevaar, gewond of ziek, we houden ze wachten ze genezen zijn en we brengen ze
terug in het wild. Het is ons doel, van Europese egel te behouden stelt respect voor biodiversiteit.

				

Doe mee en deel elf Facebook-pagina’s
https://fr-fr.facebook.com/ErinaceusFrance
op Twitter https://twitter.com/ErinaceusFrance

Help ons financieel als je kunt.

En verspreid vooral deze gids en deze informatie om de egels te beschermen.
Dank u bij voorbaat.

Teksten en foto’s:

Erinaceus Frankrijk

Vereniging voor de bescherming en de bescherming van het Europees egel - gezondheidscentrum
BP 8 - 72540 LOUE - Frankrijk
https://erinaceus.fr - Téléphone : +33 6 60 32 32 23 - E-mail: info@erinaceus.fr

Vereniging nr. W532003573 / SIRET : 85142253500019
Publicatie van de regisseur: Manuel Lorenzo de Aguirre Sanchez
Certificaat van capaciteit nr. E-72 / 18-1 van 12/13/2018
Prefectuurbesluit tot opening van de inrichting op 13/12/2018
Tekeningen: Nanou Gribouille https://twitter.com/nanougribouille
et https://olives20.wixsite.com/nanougribouille
Vertaald door: Auguste de Winter

Joanna waardeert haar bezoek aan de dierenarts!
Erinaceus Frankrijk is een zorgcentrum dat egels
in het wild wil rood en vrijlaten.

Erinaceus Frankrijk,

Roro, 61 gram bij aankomst in het centrum van
in goede gezondheid behandeld, bewaard en vrijgegeven.

