Tabel 1

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus
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

Lijkt op gewone bosspitsmuis. Donker-

Schonen

-

bruine tot zwartbruine rug, lichtgrijze

Baggeren

-

onderzijde. Bruine zone op flanken is

Begrazen

-

smaller dan bij gewone bosspitsmuis of

Snoeien/dunnen

-

ontbreekt; hierdoor maken de dieren een

Onderhoud waterkeringen

-

tweekleurige indruk.

Onderhoud verhardingen

-

Foto: Wesley Overman/Buiten-Beeld
Ruimtelijke ontwikkeling en 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

Vergelijkbaar met dat van gewone bosspitsmuis; mijdt
vochtige terreinen. Diverse biotopen met (dichte)
bodembedekkende vegetatie. Ruig grasland, bermen,
heide, duinen, rietvelden, bossen.

Gebruik van het leefgebied

Vergelijkbaar met dat van gewone bosspitsmuis. Leeft
’s winters overwegend ondergronds, in zomer overwegend bovengronds. Nesten worden meestal
bovengronds gemaakt. Gangen worden niet door de
tweekleurige bosspitsmuis zelf gegraven, maar er
wordt gebruik gemaakt van gangen van andere kleine
zoogdieren. Grote schommelingen in aantallen tussen
de jaren.

soort niet waargenomen
soort (recent) waargenomen

Voornaamste voedselbronnen

Vergelijkbaar met gewone bosspitsmuis. Kevers,

Leefwijze door het jaar heen

Vergelijkbaar met gewone bosspitsmuis. Dag- en

pissebedden, wormen, spinnen, slakken.
nachtactief, met name in avond en voornacht. Over
een etmaal wisselen 10 periodes van activiteit en
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rust elkaar af. Territoriumgrootte: 400–650 m2. Het
voortplantingsseizoen loopt van april-augustus. Grote
schommelingen in aantallen tussen de jaren.
Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken
in hopen, worden extra schuilgelegenheden
gecreëerd.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus
Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen. Verspreid in vrijwel heel Nederland, op de
Waddeneilanden alleen op Terschelling. Zwaartepunt
van de verspreiding ligt in oostelijk Nederland.

Rode lijst 2004

-

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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