Tabel 1

Dwergspitsmuis Sorex 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 zoogdier van West-Europa.

Schonen

-

Vachtkleur (zand)bruin tot donkerbruin  

Baggeren

-

op rug en flanken en grauwwit op buik.

Begrazen

-

Demarcatielijn tussen boven- en  onder-

Snoeien/dunnen

-

zijde vrij scherp en loopt vrij laag over

Onderhoud waterkeringen

-

flanken.

Onderhoud verhardingen

-

Foto: Wesley Overman/Buiten-Beeld
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

Diverse biotopen met (dichte) bodembedekkende
vegetatie. Ruig grasland, bermen, heide, duinen,
rietvelden, bossen. Ook in moerassen en zandige
gebieden, i.t.t. bosspitsmuis.

Gebruik van het leefgebied

Leeft vrijwel uitsluitend bovengronds. Nesten worden
meestal bovengronds gemaakt. Gangen worden niet
door de dwergspitsmuis zelf gegraven, maar er wordt
gebruik gemaakt van gangen van andere kleine
zoogdieren.

Voornaamste voedselbronnen

Insekten(larven), spinnen.

Leefwijze door het jaar heen

Dag- en nachtactief. Over een etmaal wisselen

soort niet waargenomen

meerdere periodes van activiteit en rust elkaar af, in

soort (recent) waargenomen

tijd gescheiden van bosspitsmuizen. Grootte
leefgebied: 500-1500 m2. Het voortplantingsseizoen
loopt van april-oktober. Interspecifieke concurrentie
met bosspitsmuizen. Dwergspitsmuizen komen in
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lagere dichtheden voor dan bosspitsmuizen
Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken
in hopen, worden extra schuilgelegenheden
gecreëerd.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen. Verspreid in heel Nederland, met uitzondering van enkele Waddeneilanden.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Dwergspitsmuis Sorex minutus
Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Bronnen

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