Tabel 1

Huisspitsmuis Crocidura russula
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

Snuit loopt geleidelijk smal toe, ogen

Schonen

-

liggen relatief laag. Bovenzijde rossig grijs

Baggeren

-

tot grijsbruin en lichte onderzijde. Soms

Begrazen

-

nagenoeg egaal. Tussen korte staartharen

Snoeien/dunnen

-

bevinden zich regelmatig verspreid

Onderhoud waterkeringen

-

duidelijk uitstekende zilverwitte haren.

Onderhoud verhardingen

-

Foto: Jelger Herder/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

Cultuurlandschappen: akkers, bermen, hagen en 		
houtwallen; vaak in omgeving menselijke bebouwing.
Mijdt vochtige terreinen.

Gebruik van het leefgebied

Prooien worden tot op 6 cm diepte opgegraven. Ook 		
wordt gejaagd in gangen van andere zoogdieren.

Voornaamste voedselbronnen

In de strooisellaag levende insecten, slakken en 		
spinnen; ook plantaardig materiaal.

Leefwijze door het jaar heen

Met name nachtactief. Per etmaal 10-15 activiteits-		
perioden van gem. een half uur. Grootte leefgebied: 		
50-200 m2. Leven vooral in winter vrij sociaal met 		
meerdere dieren bijeen. In zomerhalfjaar mannetjes 		
territoriaal. Voortplantingsperiode: maart-oktober.

soort niet waargenomen
soort (recent) waargenomen

Aanbevelingen

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

		 in hopen, worden extra schuilgelegenheden 		
		 gecreëerd.

1

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen voorkomen in heel Nederland m.u.v. de 		
Waddeneilanden (wel op Schiermonnikoog).

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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