Tabel 1

Dwergmuis Micromys minutus
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.

Kleinste knaagdier in Europa. Vacht

Schonen

-

doorgaans tweekleurig: bovenzijde licht-

Baggeren

-

tot geelbruin, naar achteren toe oranje-

Begrazen

-

bruin; onderzijde (vuil)wit. Kop vrij

Snoeien/dunnen

-

stomp.

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

Biotopen met hoogopgaande dichte bodembedekking.
Hoog gras, ruigten, dijkbegroeiing, graanvelden, 		
rietvelden.

Gebruik van het leefgebied

In het voorjaar worden tot op 1 meter boven de 		
grond nesten tussen de vegetatie gemaakt. In de 		
winter worden doorgaans gangen van andere kleine 		
zoogdieren gebruikt.

Voornaamste voedselbronnen

Zaden, vruchten, grasloten, insecten.

Leefwijze door het jaar heen

Overwegend nachtactief. Van voor- tot najaar met 		
name bovengronds in de vegetatie. ’s Winters meer 		
overdag actief, bijna uitsluitend op de grond. Grootte

soort niet waargenomen

leefgebied: 200-900 m2. Het voortplantingsseizoen 		

soort (recent) waargenomen

loopt van april-oktober.
Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken 		

		 in hopen, worden extra schuilgelegenheden 		

1

		 gecreëerd.
Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Verspreid in heel Nederland, met uitzondering van 		
Vlieland en Schiermonnikoog.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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