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Egels zijn vooral actief bij schemering en ‘s nachts. Daarnaast zijn ze eenlingen. Ze 
leven overal, waar heggen en s____________ te vinden zijn.
De egel is in veel landen een b____________ dier!

De egel is een i__________. Met zijn kleine, scherpe tanden, kan hij goed het har-
de p______ van insecten kraken. De egel eet ook wormen, slakken, aas en gevallen 
fruit.

Zijn goede reukvermogen helpt de egel, bij het opsporen van zijn prooi. Met zijn 
goede gehoor, kan hij zelfs u____________________ waarnemen.

Het h_______ van de egel bevindt zich op zijn kop, buik, poten, borst en keel. Op 
de rug en flanken heeft de egel stekels. Spant de egel zijn s____________ aan, 
dan kan hij zich op tot een bal oprollen, in welke alle onbeschermde delen van de egel 
(poten, b_______ en gezicht) verdwijnen.

Dit instinctieve gedrag helpt de egel helaas niet tegen a______. In de duisternis, 
worden egels vaak over het hoofd gezien en aangereden.

Een keer per jaar brengt de vrouwelijke egel 2-6 blinde jongen ter wereld. De jon-
gen zijn nestblijvers.

In de nazomer en de herfst eet de egel zich een s________ voor de winterslaap. 
Tijdens de winterslaap d_________ hun lichaamstemperatuur. Ademhaling en 
hartslag vertragen.
Als je in de late herfst een egel vindt, die minder dan 700g weegt, breng hem dan meteen 
naar de dierenarts, die je dan nauwkeurige informatie over de verzorging kan geven.

Je kunt egels helpen, door hen in de tuin een mogelijkheid tot o ________________ 
te geven. Daarvoor hebben ze alleen maar bladeren en een hoop takken of hout no-
dig.

speklaag, struiken, overwinteren, auto‘s,  
pantser, daalt, beschermd, insecteneter,  

ultrasone geluiden, haar, buik, spieren

Vul de lege plaatsen in de tekst met de woorden uit de vak in!

De egel




