Tabel 3

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
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

-

Kleine vleermuis (kop-romp: ca. 5,5 cm).

Schonen

-

Vachtkleur donkerbruin of roodbruin.

Baggeren

-

Kleine, zwarte, ronde oren en zeer korte,

Begrazen

-

afgeronde tragus. Verwarring mogelijk met

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werk-

gewone dwergvleermuis.

zaamheden dienen plaats te vinden:
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- In geval van zomerverblijfplaats:
augustus t/m maart
- In geval van winterverblijfplaats:
april t/m september
- In geval van paarverblijfplaats: november t/m juli
Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn
verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden.
Vliegroutes/lijnvormige landschapselementen in tact
laten; niet alle bomen verwijderen. Bij verwijderen
van lijnvormige landschapselementen die van belang
zijn als vliegroute ontheffing aanvragen.
Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te vinden:
- In geval van zomerverblijfplaats:
augustus t/m maart
- In geval van winterverblijfplaats:
april t/m september

soort niet waargenomen

- In geval van paarverblijfplaats: november t/m juli

soort (recent) waargenomen

Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn
verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden.
Bouwactiviteiten
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-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
Leefgebied

Half open, bosrijke landschappen

Gebruik van het leefgebied

Zomerverblijven: bomen, soms in huizen.
Winterverblijven: bomen, soms in gebouwen.
Foerageergebied: bos, bomenlanen, houtwallen, open
plekken in bos, boven water.
Vliegroutes: lijnvormige landschapselementen
(o.a. lanen, paden, bosrand).
Paarplaatsen: oude loofbossen, bomenlanen,
landgoederen, onder daklijsten van gebouwen.
Trek over grote afstanden (tot ca. 2000 km.).

Voornaamste voedselbronnen

Kleine en middelgrote insecten

Leefwijze door het jaar heen

Seizoensmigratie. In najaar verplaats vrijwel de hele
populatie van Noord-, Midden-, en Oost-Europa zich
naar West-Europa. Mogelijk is een deel van de
populatie in Nederland honkvast. Kraamkolonies in
Nederland incidenteel waargenomen. Kraamtijd:
mei-juli. Paartijd: half augustus-half oktober.
Winterslaap: oktober-maart.

Aanbevelingen

- Herplant van singels, bomenrijen.
Fragmentatie opheffen.
- Sparen van een deel van de oude bomen bij boskap.
- (Gedeeltelijk) sparen van houtwallen, singels bij
opruimen van wallen en kap van singels.
- Aanbrengen van vleermuizenkasten, met name aan
bomen zonder holten.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen. In vrijwel geheel Nederland met
zwaartepunt in noordelijk, westelijk en centrale deel
van het land. In Limburg en droge zandgronden
(o.a. Veluwe, Twente, Kempen) schaarser.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

Bijlage IV

FF-wet
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Bronnen

Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992;
Limpens et al. 1997;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
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