Tabel 3

Platte schijfhoren Anisus vorticulus
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, mits gebruik gedragscode)
Maaien

-

Schonen

Zie gedragscode, aanvullend:
25% van de watervegetatie laten staan.

Kleine waterslak met een plat schijfvormig

Baggeren

huisje. De slak is dunwandig en dicht en

Zie gedragscode, aanvullend:
25% van de watervegetatie laten staan.

fijn gestreept, matglanzend. Het slakje

Begrazen

-

wordt niet groter dan 6 mm breed en

Snoeien/dunnen

-

0,8 mm dik en heeft maximaal 5 windin-

Onderhoud waterkeringen

-

gen. De Platte schijfhoren kan worden

Onderhoud verhardingen

-

verward met andere schijfhorens, omdat
de vorm van het huisje van de vier

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

schijfhoren-soorten kan variëren en de

Voorbereiding van nieuwe werken -

soorten gezamenlijk voor kunnen komen.

Verwijderen bovengrond/
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graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/vergraven

Zie gedragscode, aanvullend: Enkele plukken 		
watervegetatie met de Platte schijfhoren verplaatsen
naar nieuw gegraven wateren.

Leefgebied

Stilstaand water. De soort heeft een voorkeur voor 		
veenbodems en lijkt in het veenweidegebied weinig 		
kritisch. Buiten het veenweidegebied komt de soort 		
alleen voor in sloten met een goede waterkwaliteit 		
en een goed ontwikkelde watervegetatie.

Gebruik van het leefgebied

Jaarrond aanwezig in stilstaande wateren, in de 		
winter dichter bij de bodem te vinden.

Voornaamste voedselbronnen

Waterplanten, algen.

Leefwijze door het jaar heen

Platte schijfhorens lijken niet ouder te worden dan 		
een jaar.

soort niet waargenomen

Aanbevelingen

- Zoninval vergroten zodat water sneller opwarmt.
- Eutrofiering tegengaan.

soort (recent) waargenomen

Belang waterschap

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Vrij zeldzaam. De soort wordt vooral aangetroffen in 		
de veengebieden van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht

3

en west Overijssel.
Rode lijst

Kwetsbaar

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

Bijlage II en IV

FF-wet
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