Tabel 1

Wezel Mustela nivalis
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
Kleine marterachtige met een lang, smal

Minimaal 25% van de vegetatie sparen; maaisel in
hopen verwerken.

lichaam, korte poten en rechtopstaande

Schonen

-

oren. De mannetjes zijn twee keer zo

Baggeren

-

groot als de vrouwtjes. De rug is bruin en

Begrazen

-

de buik wit. Te onderscheiden van de

Snoeien/dunnen

-

hermelijn door de kortere, bruinere staart

Onderhoud waterkeringen

-

zonder zwart staartpuntje. In het

Onderhoud verhardingen

-

algemeen is de wezel kleiner dan de
hermelijn

Ruimtelijke ontwikkeling & inrichting (vrijstelling)

Foto: Buiten-Beeld

Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

-

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Kleinschalige landschappen met hoge vegetaties,
ruige slootkanten, houtwallen, heggen, overhoekjes
e.d.. Voorkeur voor droge gebieden.

Gebruik van het leefgebied

De grootte van het leefgebied is bij voldoende
voedselaanbod niet groter dan een paar hectare. Het
leefgebied van het vrouwtje is kleiner dan dat van
het mannetje. In het leefgebied liggen diverse
schuilplaatsen: verborgen hoekjes of bestaande gaten
of holten (boomholten, muizenholen, rattenholen,
mollennesten, takkenstapels, etc.). In open gebieden
zijn wezels geneigd ondergronds te leven.

Voornaamste voedselbronnen

Woelmuizen (veldmuis, aardmuis en rosse woelmuis)

Leefwijze door het jaar heen

’s nachts en overdag actief. Wezels kunnen het gehele

en spitsmuizen. Soms vogels en hun eieren.

soort niet waargenomen
soort (recent) waargenomen

jaar door paren, maar de piek ligt in februari tot en
met april. Na een draagtijd van één maand worden
gemiddeld 5 tot 7 jongen geboren. Bij voldoende
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voedselaanbod kunnen twee nesten per jaar grootgebracht worden. Het vrouwtje zorgt alleen voor de
jongen. Na 2 tot 3 maanden zijn de jongen zelfstandig. Vanaf dan leven wezels elk in hun eigen
leefgebied. Wel kunnen de leefgebieden van een
mannetje overlappen met die van één of meerdere
vrouwtjes.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Wezel Mustela nivalis
Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Gefaseerd maaien van hooilanden en rietkragen,
zodat voldoende vegetatie blijft staan voor
schuilgelegenheid. Door het maaisel niet af te
voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra
schuilgelegenheden gecreëerd.
- Aanleggen van natuurvriendelijke oevers
- Aanplanten of handhaven van bes- of notendragende planten. Hiermee wordt de muizenpopulatie begunstigd.
- In open landschappen: schuilhopen opwerpen of
marterkasten plaatsen.

Belang waterschapspopulaties

Nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Verspreid over het hele land met uitzondering van de
Waddeneilanden.

Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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