Tabel 1

Hermelijn Mustela erminea
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
Kleine marterachtige met een lang, smal

Minimaal 25% van de vegetatie sparen; maaisel in
hopen verwerken.

lichaam, korte poten en rechtopstaande

Schonen

-

oren. De mannetjes zijn twee keer zo

Baggeren

-

groot als de vrouwtjes. De rug is bruin en

Begrazen

-

de buik wit. In de winter kan de vacht

Snoeien/dunnen

-

geheel of gedeeltelijk wit worden. De

Onderhoud waterkeringen

-

staartpunt blijft zwart. Te onderscheiden

Onderhoud verhardingen

-

van de wezel door de langere en zwaarder
behaarde staart met een zwarte punt.

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Foto: Beate Ludwig/Buiten-Beeld

Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

Van juni t/m maart.

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Kleinschalige landschappen met kleine landschapselementen waarin voldoende voedsel en dekking
aanwezig is. Hermelijnen leven vaak op de randzone
van een terrein (perceelsranden, taluds, oevers,
houtwallen, heggen). Ze hebben een voorkeur voor
vochtige terreinen als rietvelden, moerassen,
broekbossen.

Gebruik van het leefgebied

De grootte van het leefgebied ligt tussen de 4 en 50
hectare. De mannetjes hebben een drie- tot viermaal
zo groot leefgebied als de vrouwtjes. Schuilplaatsen
zijn houtstapels, dichte begroeiingen, boomwortels,
oude holen van konijnen en ratten, oeverholten en

soort niet waargenomen

boomholten. De holten moeten groter zijn dan 5 cm

soort (recent) waargenomen

in doorsnede.
Hermelijnen jagen vanuit schuilgelegenheden op
prooien en kunnen daarbij goed zwemmen en
klimmen.
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Voornaamste voedselbronnen

Kleine knaagdieren, met name woelmuizen, woelratten, konijnen en jonge hazen. Daarnaast kleine
vogels en eieren. In de winter soms pluimvee.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Hermelijn Mustela erminea
Leefwijze door het jaar heen

Vooral ’s nachts, soms overdag actief, met name de
vrouwtjes met jongen. In de winter is de hermelijn
slechts een paar uur per nacht actief. De paartijd
loopt van maart tot juni. In het jaar daarop worden
in april of mei de jongen geboren; meestal 4 tot 8
jongen per worp. Het vrouwtje zorgt alleen voor de
jongen.

Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Gefaseerd maaien van hooilanden en rietkragen,
zodat voldoende vegetatie blijft staan voor
schuilgelegenheid. Door het maaisel niet af te
voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra
schuilgelegenheden gecreëerd.
- Aanleg van natuurvriendelijke oevers.
- In open landschappen: schuilhopen opwerpen of
marterkasten plaatsen.
- (Verzoek om) toepassing van alternatieve vangtechnieken dan klemmen bij de muskusrattenbestrijding.

Belang waterschapspopulaties

Groot nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Verspreid over het vaste land, daarnaast op Terschelling en Texel.

Rode lijst

Gevoelig

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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