Het gaat slecht met de egel in Nederland

Ondanks dat de egel (Erinaceus europaeus) in heel Nederland als algemene soort voor komt,
gaat het met deze stekelachtige insecteneter steeds meer bergafwaarts. Het gaat zo slecht
dat de egel op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren zou moeten komen. “De verspreiding
is goed te noemen maar de aanwijzingen voor een significante achteruitgang van de
egelpopulatie maken plaatsing op de Rode Lijst noodzakelijk”, aldus Jasja Dekker van de
Zoogdiervereniging Nederland.

De helft minder egels dan in de periode 1994-1996

In de bovenstaande grafiek wordt de trend van het aantal egels de afgelopen jaren, volgens
het Meetnet Dagactieve Zoogdieren, weergegeven. De waarnemingen zijn gedaan door
vrijwilligers van SOVON Vogelonderzoek Nederland die tijdens het onderzoek naar
broedvogels ook, op vaste locaties verspreid door Nederland, op zoogdieren letten.

Was het enkele jaren terug nog normaal dat je een egel in de tuin op bezoek had, of zelfs een
nest, nu is het een zeldzaamheid. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het
aantal egels is het verkeer. Jaarlijks vinden rond de 135.000 egels de dood in het verkeer en
dat zal, naarmate er meer wegen worden aangelegd, de komende jaren verder toenemen. Als
oorzaak van de achteruitgang is behalve het verkeer ook de verdere verstedelijking aan te
wijzen.
Egels voelen zich thuis in bijna alle landschappen. In sommige gebieden zijn ze echter
algemener dan in andere. Bosranden, struweel, loofbos met ondergroei, maar ook tuinen zijn
goede leefgebieden waar veelal voldoende voedsel valt te vinden. Helaas verdwijnt er steeds
meer leefgebied waar egels zich thuis voelen en worden tuinen, onbewust, egelonvriendelijk
ingericht.
Toch kunnen we veel doen om het tij enigszins te keren en er voor zorg te dragen dat deze
bedreigde diersoort behouden blijft voor de natuur in Nederland.

Wat kunt u zelf doen om de egel een handje te helpen?


Maak het mogelijk dat egels van de ene in de andere tuin kunnen komen.



Richt je tuin natuurvriendelijk in.



Hou rekening met de aanwezigheid van egels bij het winterklaar maken van de tuin.



Gebruik GEEN (slakken-, ratten- of muizen)gif.



Laat een nest jonge egels met rust. De moeder komt pas terug als je weg bent.



Zorg voor kompost- of bladhopen als geschikte overwinterplaats voor de egels in uw tuin.



Geef nooit melk te drinken, alleen water, want de lactose in de melk geeft ernstige darmklachten.



Breng gewonde egels naar een egelopvang.



Wanneer u winterdag een wakkere egel aantreft breng deze dan ook naar een egelopvang.



Geef kattenvoer, eventueel gemengd met muesli.



Plaats een egelnestkast in uw tuin.

