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Luister. Hoor je dat? 

Wie snuffelt en snuift en smikkelt hier? 

Wie rommelt en rammelt  

en roezemoest daar? … Wie maakt al die grappige geluiden? 

Het is klein. Het is stekelig. 

Hallo Egel!

SNUIF!

SMAK!
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De harde haren van een egel noem je stekels. 

Ze zijn van hetzelfde spul gemaakt als jouw 

nagels. Als Egel zich op haar gemak voelt, 

strijkt ze haar stekels glad. Die prikken dan 

nauwelijks meer.

Maar pas op als ze zenuwachtig  

of bang is! Dan zet ze haar stekels 

recht omhoog en rolt ze zich op  

tot een harde, spijkerharde bal. 

Bij gevaar rollen egels zich op tot een bal.  

Zo beschermen zij hun zachte buik tegen vijanden. 

Een egel kan wel 8000 stekels hebben. Een stekel bl ijft ongeveer een tot twee jaar zitten. 

Dan valt hij eraf. Op dezelfde plek groeit dan meteen weer een nieuwe stekel.

‘ ‘



Egels hebben heldere oog jes, maar  

ze kunnen niet zo heel goed zien.  

Wat ze wel erg goed kunnen, is ruiken.  

In het donker gebruiken ze daarom  

vooral hun scherpe neus om  

voedsel te zoeken.

Egels zijn nachtdieren.  

Dat betekent dat zij overdag slapen.  

Ze komen meestal pas tevoor schijn  

als het donker wordt.

Als de zon onder is en jij lekker ingestopt  

in bed ligt, wordt Egel wakker. Ze is de hele nacht  

in de weer. Ze scharrelt tussen de planten  

en de struiken op zoek naar eten.
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Egel gaat al snuffelend op 

weg naar huis. Haar nest ligt 

goed verborgen op een veilige 

en rustige plek. De babyegels 

zitten er warm en knus bij elkaar. 

Nadat ze melk hebben gedronken, 

geeft Egel ze een wasbeurt.  

Dan kruipen ze met zijn allen dicht 

tegen elkaar aan en vallen in slaap. 

Een groepje babyegels  

wordt een nest genoemd.  

Meestal kr ijgt een egel een nest  

van vijf baby’s.

Pasgeboren egels zijn roze,  

bl ind en doof. Hun stekeltjes zijn 

wit en nog heel zacht.

Babyegels dr inken melk  

bij hun moeder. Net zolang tot ze 

vast voedsel kunnen eten.


