Tabel 1

Bosmuis Apodemus sylvaticus
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)
Maaien

Gefaseerd maaien in ruimte en tijd

Rugzijde geel- tot middelbruin, buikzijde

Schonen

-

grijsachtig wit. Tweekleurige staart iets

Baggeren

-

korter dan kop-romplengte. Jonge dieren

Begrazen

-

doorgaans egaal grijsbruin (zoals

Snoeien/dunnen

-

huismuizen).

Onderhoud waterkeringen

-
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Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in
ruimte en tijd

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in
ruimte en tijd

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Zeer veel biotopen, mits dekking aanwezig is. Niet in
natte gebieden. Komt onder meer voor in bos(randen), duinen, heideterreinen, parken en verruigde
graslanden.

Gebruik van het leefgebied

Bosmuizen foerageren bovengronds. Nesten worden
boven- of ondergronds gemaakt. Dieren die ’s zomers
in open biotopen leven, trekken voor de winter naar
bossen en bebouwing.

Voornaamste voedselbronnen

Alleseter. Plantendelen, zaden, granen, vruchten,

Leefwijze door het jaar heen

Nachtactief. In de winter 2 activiteitenpieken per

noten, spinnen, insecten, slakken, eieren, wormen.

soort niet waargenomen

nacht, in de zomer is er 1 periode van activiteit. Bij

soort (recent) waargenomen

volle maan en nat en koud weer verminderde
activiteit. Gem. actieradius: 14-20 m. Het voortplantingsseizoen loopt van maart/april-oktober.
Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken
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in hopen, worden extra schuilgelegenheden
gecreëerd.
- Aanplanten of handhaven van bes- of notendragende planten.
Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Bosmuis Apodemus sylvaticus
Verspreiding binnen Nederland

Algemeen voorkomend in heel Nederland met
uitzondering van enkele Waddeneilanden.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992;
Website: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
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