
Soort Landschap Verblijfplaats en/of activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Toelichting op gevoelige periode
Amfibieën

Boomkikker Kleinschalig landschap en moerasgebied Winterverblijf Opruimen of schonen van bosjes wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen 

Geelbuikvuurpad Heuvelland Winterverblijf Vernieting van habitat, in deze periode met name graften, steenhopen etc.
Paartijd/voortplanting Geen/verkeerd beheer in groeves. Ontsluiten van voortplantingswater voor andere amfibiesoorten

Heikikker Natte en vochtige landschappen Winterverblijf Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen , wegen die trekroutes kruisen

Kamsalamander Natte en vochtige landschappen Winterverblijf Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen, vis in voortplantingswateren

Knoflookpad Zandgronden Winterverblijf Opruimen of schonen van hoger gelegen zandige terreinen wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor vervuiling van het water, afwezigheid open zandige grond, vis in voortplantingswateren

Poelkikker Natte en vochtige landschappen Winterverblijf Opruimen of schonen van bosjes wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen , wegen die trekroutes kruisen

Rugstreeppad Natte en vochtige landschappen Winterverblijf Opruimen of schonen van bosjes op zandige grond wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen , wegen die trekroutes kruisen

Vinpoot salamander Bos met stilstaand water Winterverblijf Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor vervuiling van het water en grootschalige ingrepen, vis in voortplantingswateren

Vroedmeesterpad Heuvelland Winterverblijf Verdijwnen schuilmogelijkheden, opruimen of schonen van hoger gelegen zandige terreinen 
Paartijd/voortplanting Opruimen of schonen van hoger gelegen zandige terreinen + watertjes wordt afgeraden

Vuursalamander Vochtig loofbos met bronbeken Winterverblijf Verstoring van donkere, vochtige plekken; boomstronken, steenhopen, bronbeken. 
Paartijd/voortplanting Verstoring van donkere, vochtige plekken; boomstronken, steenhopen, bronbeken. 

Omgewervelden

Brede geelgerande waterroofkever Grote stilstaande wateren Verblijfplaats Gevoelig voor vervuiling van het water, beschaduwing en grootschalige baggerwekzaamheden.

Gestreepte waterroofkever Laagveenwateren Verblijfplaats Gevoelig voor vervuiling van het water, beschaduwing en grootschalige baggerwekzaamheden.

Heldenbok Oude eiken Verblijfplaats Verdwijnen van dikke, deels zonbeschenen oude eiken

Juchtleerkever Oude bossen Verblijfplaats Verdwijnen van dikke, deels zonbeschenen oude vermolmde bomen

Reptielen

Adder Heide en hoogveen Paartijd/voortplanting Gevoelig voor grootschalig beheer, netjes maken van het landschap en intensieve recreatie
Uitzwermen jongen Gevoelig voor maaien en andere grootschalig beheer in leefgebied

Gladde slang Bos/heide/grasland (zandig, vochtig en begroeid) Winterverblijf Grondwerkzaamheden, opruimen of schonen van bosjes op zandige grond 
Paartijd/voortplanting Grondwerkzaamheden, opruimen of schonen van bosjes op zandige grond 
Uitzwermen jongen Gevoelig voor maaien en andere grootschalig beheer in leefgebied

Hazelworm Bos/heide/grasland (zandig, vochtig en begroeid) Winterverblijf Opruimen of schonen van bosjes op zandige grond wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor grootschalig beheer, netjes maken van het landschap en intensieve recreatie

Muurhagedis Stenenconstructies Verblijfplaats Verstoring door (onderhouds)werkzaamheden aan muren.

Ringslang Veen en riviergebied Winterverblijf Opruimen of schonen van hoger gelegen terreinen wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Verstoring bij opwarmen, vervuiling van wateren

Zandhagedis Duinen, zandlandschap Winterverblijf Opruimen of schonen van bosjes op zandige grond wordt afgeraden in deze periode
Paartijd/voortplanting Gevoelig voor grootschalig beheer, netjes maken van het landschap en intensieve recreatie

Tweekleppigen

Bataafse stroommossel Rivieren Verblijfplaats Grootschalig baggeren, onderhoud. Watervervuiling.

Vaatplanten

Drijvende waterweegbree Zoet water Zaadval Gevoelig voor eutrofiëring en waterverontreiniging. Geen beheer periode van groei, bloei en zaadval.

Groenknolorchis Duinvalleien en laagveenmoeras Zaadval Gevoelig voor wijzigingen grondwater. Geen maaibeheer in periode van groei, bloei en zaadval.

Groot zeegras Zout water, getijdezone Groeiplaats Gevoelig voor eutrofiëring en vertroebeling van het water.  Droogvallen van of ingrepen in groeiplaatsen. 

Kruipend moerasscherm Onbemeste weilanden, kreken Zaadval Gevoelig voor eutrofiëring en waterverontreiniging. Geen beheer periode van groei, bloei en zaadval.

Zomerschroeforchis Blauwgraslanden Zaadval Gevoelig voor wijzigingen grondwater. Geen maaibeheer in periode van groei, bloei en zaadval.

Vissen

Alver, gestippelde Beken en rivieren Paartijd/voortplanting Gevoelig voor waterverontreiniging, werkzaamheden aan het water, veranderingen van de waterbodems.

Beekprik Beken, rivieren Paartijd/voortplanting Verstoring beekmilieu door vervuiling, onderhoudswerkzaamheden bovenstrooms, ingrepen in beekbodem.

Bittervoorn Sloten, meren Paartijd/voortplanting Gevoelig voor watervervuiling, verdwijnen zoetwatermosselen en waterplanten.

Elrits Beken Paartijd/voortplanting Verstoring beekmilieu door vervuiling, onderhoudswerkzaamheden bovenstrooms, ingrepen in beekbodem.

Grote modderkruiper Sloten, watervoerende greppels Paartijd/voortplanting Gevoelig voor watervervuiling, baggerwerkzaamheden, verdwijnen zoetwatermosselen en waterplanten.

Houting Zee en rivier Paartijd/voortplanting Gevoelig voor waterverontreiniging, visserij, veranderingen van de wateren en waterbodems.

Kleine modderkruiper Sloten Paartijd/voortplanting Gevoelig voor watervervuiling, baggerwerkzaamheden, verdwijnen zoetwatermosselen en waterplanten.

Rivierdonderpad Beken, Ijsselmeer Paartijd/voortplanting Gevoelig voor werzaamheden in de beek, waterverontreiniging, baggerwerkzaamheden

Rivierprik Beken, rivieren Paartijd/voortplanting Gevoelig voor waterverontreiniging, werkzaamheden aan het water, veranderingen van de waterbodems.

Steur, Europese Zee en rivier Paartijd/voortplanting Gevoelig voor waterverontreiniging, werkzaamheden aan het water, veranderingen van de waterbodems.

Vleermuizen

Beschstein vleermuis Bossen, kalksteengroeven Zomerverblijf Verstoring van vleermuiskasten,  boomholten. 
Winterverblijf Verstoring van groeven, ijskelders. 
Jacht/vliegroute Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.
Uitzwermen jongen Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen, verkeer e.d.

Bosvleermuis Bossen en kleinschalig agrarisch cultuurlandschap Zomerverblijf Verstoring van vleermuiskasten,  boomholten. 
Winterverblijf Verstoring van  boomholten. 
Paartijd/voortplanting Verstoring van vleermuiskasten,  boomholten. 
Jacht/vliegroute Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen, verkeer e.d.

Franjestaart Kleinschalig gesloten landschap Zomerverblijf Verstoring van schuren, zolders, stallen, boomholten.
Winterverblijf Verstoring van bunkers, grotten, groeven, kelders.
Jacht/vliegroute Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen, verkeer e.d.

Gewone baardvleermuis Kleinschalig agrarisch landschap Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, spouwmuren, boomholten. 
Winterverblijf Verstoring van onderaardste ruimten zoals bunkers, grotten, groeven, kelders.
Jacht/vliegroute Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.

Gewone dwergvleermuis Half open landschap, stedelijk gebied Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten. 
Winterverblijf Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten, holle muren, groeven. 
Paartijd/voortplanting Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten. 

Gewone of Bruine grootoorvleermuis Halfopen bomenrijk landschap, parken Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, kerkzolders, boomholten. 
Winterverblijf Verstoring van bunkers, grotten, groeven, kelders.

Grijze grootoorvleermuis Bomenrijk kleinschalig landschap Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, kerkzolders, boomholten. 
Winterverblijf Verstoring van onderaardste ruimten zoals bunkers, grotten, groeven, kelders.

Grote hoefijzerneus Halfopen structuurrijke landschappen Zomerverblijf Verstoring van kerkzolders. 
Winterverblijf Verstoring van groeven, grotten, kelders.
Jacht/vliegroute Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.
Uitzwermen jongen Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.

Ingekorven vleermuis Bomenrijk kleinschalig landschap Zomerverblijf Verstoring van kerkzolders. 
Winterverblijf Verstoring van groeven, grotten.

Kleine dwergvleermuis Gesloten en half open landschap Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten. 
Winterverblijf Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten, holle muren, groeven. 
Jacht/vliegroute Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten. 
Paartijd/voortplanting Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten. 

Kleine hoefijzerneus Halfopen structuurrijke landschappen Zomerverblijf Verstoring van kerkzolders. 
Winterverblijf Verstoring van groeven, grotten, kelders.
Jacht/vliegroute Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.
Zwermlocatie Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d.

Laatvlieger Stedelijk gebied, randen, parken, weiden etc Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten. 
Winterverblijf Verstoring van gebouwen, spouwmuren, daklijsten. 

Meervleermuis Waterrijke gebieden Zomerverblijf Verstoring van kerkzolders, spouwmuren e.d.. 
Winterverblijf Verstoring van bunkers, forten, steenfabrieken, vestingswerken e.d.

Mopsvleermuis Bossen, rivierlandschap Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, holten in bomen, achter loshangend schors. 
Winterverblijf Verstoring van groeven, grotten.
Jacht/vliegroute Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d., verkeer
Uitzwermen jongen Verstoring door grootschalige dunningen, verwijderen laanbomen e.d., verkeer

Rosse vleermuis Bosrijke gebieden Verblijfplaats in bomen Verstoring van boomholten, verstedelijking van het jachtgebied.

Ruige dwergvleermuis Halfopen bos en waterrijk landschap Paartijd/voortplanting Gevoelig voor werkzaamheden aan en rondom bomen, bossen.

Tweekleurige vleermuis Waterrijk gebied, stedelijk gebied Zomerverblijf Verstoring van gebouwen
Winterverblijf Verstoring van gebouwen
Jacht/vliegroute windmolens, verkeer
Paartijd/voortplanting Verstoring van gebouwen

Vale vleermuis Halfopen bomenrijk landschap, parken Zomerverblijf Verstoring van gebouwen, kerkzolders, boomholten. 
Winterverblijf Verstoring van bunkers, grotten, groeven, kelders.

Watervleermuis Waterrijke gebieden Zomerverblijf Verstoring van holle bomen, bunkers, forten, kerkzolders, vleermuiskkasten, spechtenholen.
Winterverblijf Verstoring van bunkers, forten, steenfabrieken, vestingswerken e.d.
Jacht/vliegroute Verlichting, verkeer, verwijderen laanbeplanting.

Zoogdieren

Bever Paartijd/voortplanting Gevoelig voor versnippering, vangmiddelen beverratten, recreatie, verstoring verblijfplaatsen.

Boommarter Gemengd bos, Wieden/weerribben Paartijd/voortplanting Gevoelig voor verkeer

Das Rondom de burcht Paartijd/voortplanting Gevoelig voor verstoring van burcht

Eikelmuis Kleinschalig cultuurlandschap, groeves mantel en zoomveg Zomerverblijf Verwijderen bomen, kap/maaiwerkzaamheden in en rondom houtwallen, struweel en bosranden
Holtes of spleten in mergelgroeven, kelders en bomen Winterverblijf Verwijderen bomen, kap/maaiwerkzaamheden in en rondom houtwallen, struweel en bosranden

Hamster Open agrarisch landschap, burcht gelegen in akker Zomerverblijf Gevoelig voor verstoring van burcht,  voldoende dekking in akkers, honden
Winterverblijf Gevoelig voor verstoring van burcht

Hazelmuis Bosranden en houtwallen Paartijd/voortplanting Verwijderen vegetatie en kap/maaiwerkzaamheden in en rondom houtwallen, struweel en bosranden

Noordse woelmuis Natte graslanden, oevers Paartijd/voortplanting verstoring door wijzigingen in waterpeil  en vochtigheid van natte leefgebieden, en wijziginegn in vegetatiestructuur

Veldspitsmuis Kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met lintvormige landWinterverblijf Verdwijnen van akkerranden, overhoekjes, kruidige vegetaties, verdwijnen landschapselementen
Paartijd/voortplanting Verdwijnen van akkerranden, overhoekjes, kruidige vegetaties, verdwijnen landschapselementen

Waterspitsmuis Waterrijk gebied Winterverblijf Verdwijnen van vochtige en natte kruidenrijke vegetaties, verdroging, harde beschoeiingen. 
Paartijd/voortplanting Verdwijnen van vochtige en natte kruidenrijke vegetaties, verdroging, harde beschoeiingen. 

Dagvlinders

Bruin dikkopje droge en vochtige graslanden Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verstoring door intensief grootschalig beheer, verdwijnen van schrale graslanden.

Donker pimpernelblauwtje Beekdalen en rivierdalen Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Grote pimpernel. Verstoring nesten van gewone steekmier, moerassteekmier. Grootschalig beheer
Winterverblijf Verstoring mierennesten.

Dwergblauwtje Kalkgraslanden Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Wondklaver. Verstoring door grootschalig beheer, verdwijnen van kalkgraslanden.
Winterverblijf Verstoring strooisellagen, mossen op de grond.

Dwergdikkopje Droge (kalk)graslanden Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Gevinde kortsteel. Verstoring door intensief grootschalig beheer, verdwijnen van kalkgraslanden.

Groot geaderd witje Open bossen, bosranden, weiden. Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: medirron of sleedoorn. Verstoring door aantasting kleinschaligheid van landschap.

Grote vuurvlinder Laagvenmoeras Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: waterzuring. Vergaande successie, aantasting landschap en kruidenrijke oevervegetaties.
Winterverblijf Verstoring door grootschalig beheer, te veel maaien, verdwijnen van kruidenrijke oevervegetaties.

Grote ijsvogelvlinder Open, gemengde bossen Winterverblijf, ei-afzet en waardboom Verdwijnen ratelpopulier, zwarte populier in verschillende leeftijdsklassen.

Heideblauwtje Vochige heide Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Vergrassing en verdroging van de heide, grootschalig maaien.

Iepenpage Kruinen van forse iepen Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Rooien en beschadiging van grote iepen, iepenziekte.

Kalkgraslanddikkopje Kalgraslanden Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Kleine pimpernel. Verstoring door intensief grootschalig beheer, verdwijnen van kalkgraslanden.

Keizersmantel Bossen Ei-afzet en winterverblijf Kappen van beschaduwde boomstammen
Waardplant Verdwijnen waardplant: viooltjes

Klaverblauwtje Droge graslanden Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Rode klaver. Verstoring door intensief grootschalig beheer, verdwijnen van kalkgraslanden.
Winterverblijf Verstoring strooisellagen, mossen op de grond.

Pimpernelblauwtje Beekdalen en rivierdalen Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Grote pimpernel. Verstoring nesten van moerassteekmier. Grootschalig beheer
Winterverblijf Verstoring nesten van moerassteekmier.

Purperstreepparelmoervlinder Vochtige beekdalen Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant:  moerasspirea. Verstoring kruidenlaag door grootschalig maaibeheer
Winterverblijf Verstoring strooisellaag

Rode vuurvlinder Vochtig grasland Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Veldzuring en schapezuring. Verstoring door grootschalig beheer, verdwijnen van graslanden.

Rouwmantel Open bebost gebied Ei-afzet en waardboom Kappen van wilgen, berken en prunus
Winterverblijf Verstoring van houtstapels, holle bomen en  takhopen.

Tijmblauwtje Droge graslanden Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: Tijm. Verstoring nesten van zandsteekmier. Grootschalig beheer
Winterverblijf Verstoring nesten van zandsteekmier.

Tweekleurig hooibeestje Droge scharale graslanden Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant: schapengras.

Veenbesparelmoervlinder Bebost hoogveen Ei-afzet, waardplant en winterverblijf op plant Verdwijnen waardplant:  kleine veenbes, lavendelhei. Verstoring moslaag.
Winterverblijf Verdwijnen waardplant:  kleine veenbes, lavendelhei. Verstoring moslaag.

Veenhooibeestje Moerassen en vennen Ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant:  eenarig wollegras en dopheide. Verstoring kruidenlaag door grootschalig maaibeheer
Winterverblijf Graspollen

Veldparelmoervlinder Droge schrale graslanden Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant:  weegbreesoorten. Verstoring kruidenlaag door grootschalig maaibeheer

Woudparelmoervlinder Ruige graslanden Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Verdwijnen waardplant:  Valeriaan. Verstoring strooisellaag. Grootschalig beheer

Zilverstreephooibeestje Bossen Winterverblijf, ei-afzet en waardplant Vernietiging van graspollen door grootschalig maaibeheer

Libellen en juffers

Bronslibel Rivieren en beken Winterverblijf, voortplantingswater Gevoelig voor bodemwerkzaamheden, baggeren, vervuiling, zuurstofloosheid e.d.

Gafellibel Rivieren en beken Winterverblijf, voortplantingswater Gevoelig voor bodemwerkzaamheden, baggeren e.d.

Gevlekte witsnuitlibel Winterverblijf, voortplantingswater Gevoelig voor aantasting veenmosvegetatie, maaien oevervegettaie. 

Groene glazenmaker Moeras, sloten Voortplantingswater, ei afzet, winterverblijf Krabbescheervegetatie
Vliegplaats Oevervegetatie

Mercuur waterjuffer Beken Voortplantingswater, ei afzet, winterverblijf Watervegetatie, waterbodem
Vliegplaats Oevervegetatie

Noordse winterjuffer Laagveenmoeras Voortplantingswater, ei afzet Dode plantendelen, watervegetatie
Winterverblijf Pollen pijpestrootje, ruigten

Oostelijke witsnuitlibel Vennen en plassen Winterverblijf, voortplantingswater Gevoelig voor aantasting watervegetatie, maaien oevervegettaie. 

Rivierrombout Rivieren Winterverblijf, voortplantingswater Gevoelig voor bodemwerkzaamheden, baggeren, vervuiling, zuurstofloosheid e.d.

Sierlijke witsnuitlibel Vennen veenplassen Winterverblijf, voortplantingswater Gevoelig voor aantasting watervegetatie, maaien oevervegettaie. 


