Wonderen van de natuur

Egels

Sam en Anne zitten op een school waar regelmatig mensen komen om over
onderwerpen uit de natuur te praten. Op een middag kwam een mevrouw van
de egelopvang om de kinderen iets over egels te vertellen. Deze leuke dieren
kenden Sam en Anne wel, want ze liepen af en toe in hun tuin.
De aardige mevrouw stelde een paar vragen aan de klas: “ Als het donker is,
en egels zijn nachtdieren, hoe weet je dat ze in de buurt zijn?” Dat wisten
enkele kinderen: “Je hoort ze grommen!” “Ja, dat klopt, ze maken knorrende
geluiden.” Een meisje zei: “Als we eten voor ze buiten zetten, is het de volgende dag helemaal opgegeten.” De volgende vraag ging over hun stekels:
“Hebben jullie enig idee hoeveel stekels een
egel heeft?” Geen van de kinderen kwam ook
maar in de buurt. “Tussen de vijf-, en achtduizend – ja, echt waar! En waarom hebben ze
die nodig?” Anne wist dat wel: “Om zich tegen
vijanden te beschermen.” “Goed zo!. En weet
je wat ze doen wanneer ze bedreigd worden?”
Nu mocht Sam het antwoord geven: “Ze rollen
zich op tot een bal. Aan alle kanten worden ze dan door hun stekels beschermd.” “Juist! Dus kan geen das of vos hen pakken.”
De mevrouw was tevreden met hun antwoorden, maar wilde nog iets over haar
werk met egels vertellen. Ze begon met een paar verdrietige feiten. Ze vertelde hoeveel de egels van het verkeer te lijden hebben. Elk jaar komen er
hierdoor tussen de honderdduizend en driehonderdduizend om, vooral mannetjes. Maar op veel plaatsen is er de laatste tijd een oplossing voor. Waar
egels en andere dieren gewend zijn een drukke weg over te steken, worden er
ecotunnels of ecoducten gebouwd. Zo komen ze veilig aan de overkant. Bovendien is de egel tot beschermd dier verklaard. “Want weten jullie waarom
egels zo belangrijk zijn?” vroeg zij. “Ze eten een heleboel ongedierte op, zoals rupsen, kevers en larven, die veel schade aan tuinplanten kunnen brengen.”
Tot slot had die mevrouw een verrassing. Zij haalde een doos te voorschijn,
en daarin lag een echte egel! De kinderen mochten er naar kijken maar hem
niet aanraken natuurlijk. Wat hen opviel waren de vlijmscherpe klauwen en
het aantal tanden: 36 in totaal! Sam en Anne vonden dat ze die middag veel
hadden gezien en gehoord. Die avond gingen ze in de tuin kijken of ze misschien weer een egel zagen (of hoorden).
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