Tabel 1

Mol Talpa europaea
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

-

Lijgrijze tot zwarte vacht, onderzijde soms

Schonen

-

wat lichter. Voorpoten breed met lange,

Baggeren

-

brede nagels, handpalmen naar buiten

Begrazen

-

gericht. Snuit slurfvormig, kleine ogen

Snoeien/dunnen

-

verborgen in vacht.

Onderhoud waterkeringen

-

Foto: Klaas van Haeringen/Buiten-Beeld

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. Dieren de mogelijkheid geven om te
vluchten.

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Rulle, humusrijke grond met een niet te hoge
grondwaterstand en permanente begroeiing. O.a. in
weilanden, boomgaarden, bossen, parken.

Gebruik van het leefgebied

Leven vrijwel jaarrond ondergronds.

Voornaamste voedselbronnen

Met name regenwormen, maar ook insecten(larven),

Leefwijze door het jaar heen

Leven in ondergrondse gangenstelsels, die onder meer

spinnen en slakken.
als val voor ongewervelden dienen. Territoriaal.
Periodes van activiteit en rust bedragen enkele uren
soort niet waargenomen

en wisselen elkaar dag en nacht af. Territorium:

soort (recent) waargenomen

mannetjes tot 3000 m2, vrouwtjes tot 2000 m2.
Actieradius in winter: ca. 30-50 m. In zomer is
actieradius groter tot gem. 150 m. Het voortplantingsseizoen loopt van maart tot in juni. In juli
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worden de jongen uit het gangenstelsel van hun
moeder verstoten.
Aanbevelingen

-

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen voorkomend in heel Nederland met
uitzondering van de Waddeneilanden.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Mol Talpa europaea
Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Bronnen

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