Tabel 1

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
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 woelmuissoort in Europa.

Schonen

-

Bovenzijde donker(bruin)grijs, onderzijde

Baggeren

-

zilver- tot blauwgrijs. Ogen zeer klein.

Begrazen

-

Korte oren vrijwel geheel in vacht

Snoeien/dunnen

-

verborgen. Staart kort en tweekleurig.

Onderhoud waterkeringen

-
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Onderhoud verhardingen

-

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

Kleinschalig cultuurlandschap; in lintvormige
landschaps-elementen met dichte gras-/kruidlaag en
in zoomvegetaties; ook in wei- en bouwland, bos,
boomgaarden, tuinen.

Gebruik van het leefgebied

Graven diepe (tot 40 cm diep) en oppervlakkige
gangen met nest- en voorraadkamers. Leven voornamelijk ondergronds.

Voornaamste voedselbronnen

Grassen, kruiden, wortels, knollen, mossen, soms
insecten of wormen.

Leefwijze door het jaar heen

Leven in groepen van 5-10 dieren en planten zich
vrijwel gehele jaar voort. Gedurende etmaal om de

soort niet waargenomen

3-4 uur actief. Actiedradius ca. 50 m. Activiteits-

soort (recent) waargenomen

pieken liggen vlak voor zonsondergang, rond
middernacht, vlak na zonsopgang en midden op de
dag. Geen grote dichtheidsfluctuaties bekend.
Aanbevelingen

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

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Vrij zeldzaam. Met name beneden de grote rivieren:
Noord-Brabant, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en
Zuid-Beveland. Ook in Achterhoek.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

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