Tabel 1

Haas Lepus europaeus
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. Maaien bij

Lijkt op konijn maar is forser, heeft

voorkeur met wildredder.

grotere poten en langere oren dan konijn.

Schonen

-

Grijs- of geelbruine rugvacht, witte buik

Baggeren

-

en bleekgele wangen.

Begrazen

-
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Snoeien/dunnen

Werkzaamheden rondom burchtlocaties bij voorkeur
uitvoeren in de periode augustus t/m november.

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in
ruimte en tijd. Zorgvuldig te werk gaan, dieren
mogelijkheid geven om te vluchten.

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in
ruimte en tijd. Zorgvuldig te werk gaan, dieren
mogelijkheid geven om te vluchten.

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Gras- en akkerland; met name kleinschalige land-

Gebruik van het leefgebied

Kleine landschapselementen als bosranden, ruigte-

bouwgebieden met afwisselende gewassen.
zomen en heggen dienen als rustplaats, vooral in de
winter. Ook in hoger gras en tussen kluiten van
geploegde akkers.
Voornaamste voedselbronnen

Gras (winter), kruiden (zomer) en akkerbouwproduc-

Leefwijze door het jaar heen

Solitaire leefwijze. Jaarrond actief, overwegend in de

ten (o.a. graan, maïs).

soort niet waargenomen
soort (recent) waargenomen

vooravond en ’s nachts; in de zomer ook overdag.
Sterk plaatsgebonden. Voortplantingsseizoen:
december–augustus. Grote fluctuaties in populatieomvang tussen de jaren. Dichtheden variëren
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afhankelijk van plaats en seizoen van enkele tot 150
dieren per km2. Eveneens grote fluctuaties tussen de
jaren, vooral o.i.v. het weer.
Aanbevelingen

-

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen. Verspreid in heel Nederland.

Rode lijst

Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Haas Lepus europaeus
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

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