Tabel 1

Egel Erinaceus europaeus
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)
Maaien

Vegetatie vooraf controleren op egels (indien aan-

Een klein zoogdier met een spitse snuit en

wezig verplaatsen). Bij maaien onder struiken zo

zwarte ogen. Hij is bruin van kleur en

mogelijk een maaihoogte van minstens 15 cm aan
houden.

heeft circa 6000 stekels. Bij dreigend
gevaar rolt de egel zich op tot een

Schonen

-

bolletje, waarbij alleen zijn stekels

Baggeren

-

zichtbaar blijven.

Begrazen

-

Foto: Bert Blok

Snoeien/dunnen

Controleer of tussen de te verwijderen struiken,
boomstronken, struweel en bomen egels voorkomen,
indien aanwezig verplaatsen.

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Controle van bladhopen, (ruige) vegetatie en dode
takken op egels. Aangetroffen egels verplaatsen naar
de dichtstbijzijnde geschikte plek.

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/vergraven

-

Leefgebied

In loofbossen met voldoende ondergroei, bosranden,
struwelen, hagen, houtwallen, hoge begroeiingen,
overhoekjes en graslanden. Voldoende dekking is van
groot belang. Hij leeft vaak in de buurt van mensen
en wordt daardoor ook veel in tuinen waargenomen.
De bodem moet niet te drassig zijn.

Gebruik van het leefgebied

Vrouwtjes hebben een leefgebied van enkele hectaren

soort niet waargenomen

en leggen gemiddeld per nacht 500 tot 1000 meter

soort (recent) waargenomen

af. Mannetjes hebben een groter leefgebied, tot 30
hectare. Zij leggen per nacht grotere afstanden af,
met name in de voortplantingstijd. In het leefgebied
hebben de egels meerdere slaapplaatsen: nesten van
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bladeren of zelf gegraven of verlaten holen.
Voornaamste voedselbronnen

Ongewervelde dieren, eieren, jonge vogeltjes, muizen,
kikkers, hagedissen, slangen en kleine hoeveelheden
plantaardig voedsel.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Egel Erinaceus europaeus
Leefwijze door het jaar heen

Vooral in de schemer en ’s nacht actief. Vanaf april
tot in oktober planten egels zich voort. Jonge egels
zijn na anderhalve maand zelfstandig. Volwassen
egels gaan eind november in winterslaap en
ontwaken in april. De winterslaap wordt regelmatig
onderbroken. Egels die laat in het seizoen geboren
zijn, blijven tot na nieuwjaar actief, zelfs bij
temperaturen rond het vriespunt. Deze jonge egels
zijn ook overdag actief en slapen met hun nestgenoten tot ze ruim 300 gram wegen.

Aanbevelingen

- Handhaaf rommelhoekjes, hagen, houtwallen,
geriefhoutbosjes en andere schuilgelegenheden.
- Aanleg van faunapassages onder wegen (deze zijn
ongeschikt indien deze dagelijks door dassen
gebruikt worden).
- Plaatsen waarop werkzaamheden als grondverzet of
opruiming van ruige begroeiingen, bladhopen
plaatsvindt, eerst controleren op het voorkomen
van egels en aangetroffen egels verplaatsen.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Verspreid over heel Nederland

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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