Onderdeel van:

Egel schuilplek

Natuur doe-opdracht
Egel schuilplek: onderzoek met de kinderen
wat een geschikte plek voor een egel
zou kunnen zijn om te schuilen of te
overwinteren. Verzamel met elkaar zoveel
mogelijk herfstbladeren en maak een flinke
stapel op de beschutte plek in een hoekje
of onder de struiken. Kies een plek waar
de stapel bladeren kan blijven liggen en
waar de egel niet gestoord wordt tijdens zijn
winterslaap. Plaats er eventueel een bord bij
met een egel erop geschilderd. En nu maar
hopen dat er ook echt een egel komt logeren!
Egels knutselen: gebruik een dennenappel of
bolster van een kastanje als lijfje met stekels
en klei er een snuitje aan. Of pak een vel
papier, teken een snuitje en laat gedroogde
herfstbladeren opplakken als stekels.

Leer het van de boswachter
Egels wonen in bossen, maar ook in de stad, in parken en tuinen als er
voldoende groen en schuilplaatsen te vinden zijn. Overdag verschuilen egels
zich onder struiken, takkenbossen of in verlaten konijnenholen. ’s Avonds gaan
ze op pad, op zoek naar kevers, rupsen, regenwormen, oorwurmen, slakken,
eieren of bessen. Slakken eten ze met huisje en al op. Egels kunnen heel goed
ruiken. Ze hebben zelfs een zesde zintuig: het Orgaan van Jacobson, dat
tussen het gehemelte en de neusholte ligt. Het helpt de egel de geur van
prooien te herkennen. Als de egel een prooi ruikt krijgt hij schuimend speeksel
in zijn bek. De geur gaat in het speeksel dat hij met zijn tong naar het Orgaan
van Jacobson brengt, waarna hij weet welk prooi in de buurt is. Bij gevaar
rollen egels zich op als een bal en
zetten ze hun stekels overeind. In
de winter, ongeveer van november
tot april, gaan egels in winterslaap.
Ze maken een winternest op een
beschutte plek in de grond, in een
schuurtje, onder een takkenberg of
onder een grote hoop bladeren. En
daar slapen ze dan de hele winter.
Egel van bolster van een kastanje.
PLUS buitenkaartjes:
1. Egel

45

min.

-

min.

Materialen: herfstbladeren, dennenappels,
bolsters, klei, papier
Begeleid: ja

Groep

1-4

Mede mogelijk
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