Voor mijn pap en mam
Tekst en illustraties Jane McGuinness
Vertaling Maureen Kemperink, MK teksten
Redactie Merel Klaarmond, Egelwerkgroep Nederland
Bureauredactie Immeke Krabbe
Opmaak Leentje van Wirdum
© 2018 Say Hi to Hedgehogs!, Jane McGuinness
Published by arrangement with Walker Books Limited,
London SE11 5HJ, UK
De Nederlandse uitgave is tot stand gekomen in
samenwerking met Egelwerkgroep Nederland.
Nederlandse editie
© 2019, KNNV Uitgeverij, Zeist; 1e druk
ISBN 978 90 5011 717 3
NUR 223
knnvuitgeverij.nl
Natuur ontdekken en beleven
KNNV Uitgeverij is de uitgever van informatieve boeken
over natuur & duurzaamheid. Je vindt bij ons inspirerende
boeken op het gebied van Groene Lifestyle, Kind & Natuur,
Wildlife & Reizen, Filosofie & Wetenschap. Daarmee geeft
de uitgeverij waardevolle kennis door aan een breed
publiek. Zo dragen we bij aan de bescherming van de
Nederlandse natuur en aan het plezier dat je eraan beleeft.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm,
fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced,
transmitted or stored in an information retrieval system
in any form or by any means, graphic, electronic or
mechanical, including photocopying, taping and recording,
without prior written permission from the publisher.

Vertaling: Maureen Kemperink

Wie
en

rommelt en rammelt

roezemoest daar? … Wie maakt al die grappige geluiden?
Het is klein. Het is stekelig.

Hallo Egel!

!
SN UIF
SMAK!

Luister. Hoor je dat?
Wie

snuffelt en snuift en smikkelt hier?
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De harde haren van een egel noem je stekels.

Maar pas op als ze zenuwachtig

Ze zijn van hetzelfde spul gemaakt als jouw

of bang is! Dan zet ze haar stekels

nagels. Als Egel zich op haar gemak voelt,

recht omhoog en rolt ze zich op

strijkt ze haar stekels glad. Die prikken dan

tot een harde, spijkerharde bal.

nauwelijks meer.

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

Bij gevaar rollen egels zich op tot een bal.

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

Zo beschermen zij hun zachte buik tegen vijanden.
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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.

E gels hebben hel der e oog jes, maar
ze k unnen niet zo heel goe d zien.
Wat ze wel erg goe d k unnen, is r uiken.
In het donker gebr uiken ze daarom
vooral hun sc herpe neus om
voe dsel te zoeken.

E gels zijn nac ht dier en.
Dat betekent dat zij overdag sl apen.
Ze k omen meest al pas tevoor sc hijn
als het donker wordt.

Babyegels dr inken mel k
bij hun moeder. Net zolang tot ze

Egel gaat al snuffelend op

vast voedsel kunnen eten.

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.

Pasgeboren egels zijn roze,
bl ind en doof. Hun stekeltjes zijn

Dan kruipen ze met zijn allen dicht

wit en nog heel zacht.

tegen elkaar aan en vallen in slaap.

Een groepje babyegels
wordt een nest genoemd.
Meest al kr ijgt een egel een nest
van vijf baby’s.
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