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Marja's noodopvang

Op 18 november 2010, s'nachts om 12 uur heeft Marja het egeltje in huis gehaald. Deze kwam al enige dagen
bij het graan dat voor de vogels was gestrooid maar het werd steeds kouder en het egeltje was veel te licht
(namelijk 340 gram) om de winter in te gaan.

Het diertje werd in eerste instantie opgevangen voor 1 nacht om de volgende dag naar de opvang in Marssum
te gaan naar Frida vd Veer. Maar Frida bleek met vakantie te zijn. Ook de opvang in Beetgum bleek met
vakantie en dus besloot Marja het diertje thuis op te vangen.
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Het is even zoeken om hem of haar te vinden...

Van 340 gram is het op 1 januari al 760 gram. Wil het egeltje kunnen overwinteren dan moet het ongeveer 6
tot 700 gram zijn.
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 Hij is half januari nog niet in winter slaap bij Marja in de kooi.

Kenmerken van de winterslaap van de egel zijn:

1. De egel is stijf opgerold

2. De egel voelt koud en prikkerig aan.

3. De kranten of stro ziet er kraakschoon uit.

4. Er is niet gegeten en of gedronken.

5. Er is niet gepoept en of geplast.

Wanneer er geen nachtvorsten meer komen, half april begin mei, kan het diertje weer de tuin in.
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Voorlopig eet en slaapt het egeltje goed. Hij krijgt water, kattenbrokken en vleesbrokjes (kip) uit zakjes.

En nadat Marja het diertje weer zorgvuldig heeft toegedekt laten wij het maar snel weer met rust.

En dan is er nog een nagekomen bericht.

Marja heeft ons gemeld dat het egeltje sinds maandag 17 januari niks meer eet of drinkt. Ze denkt dat hij nu
eindelijk in de winterslaap is.

<<Terug
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