Natuurkalender voor het plannen van activiteiten in verband met soortbescherming
Plannen voor natuurwaardenonderzoek
De onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke soortgroepen die in een plangebied kunnen voorkomen of daar afhankelijk
van zijn. De groene balken geven aan wanneer dan mogelijk (nader) onderzoek kan plaatsvinden. In sommige gevallen (o.a. met
vleermuizen en broedvogels) kan de doorlooptijd van een zorgvuldig uitgevoerd flora‐ en faunaonderzoek tot 6‐8 maanden
bedragen. Daarom wordt altijd eerst verkennend gekeken met een ecologische ‘quickscan’ of nader en uitgebreid onderzoek
noodzakelijk is en in welke vorm het dan moet plaatsvinden.
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Dagvlindersa

Tabel 2 en 3 soorten in verband met habitatbescherming nader onderzoeken!
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Libellena

Tabel 2 en 3 soorten in verband met habitatbescherming nader onderzoeken!

Vaatplanten`

DEC

Tabel 2 en 3 soorten in verband met zeldzame groeiplaatsen nader onderzoeken!
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Opmerkingen
8

Nederlandse vleermuizen (grotbewoners uitgezonderd) gebruiken in kwetsbare levensfasen kraamkolonies in holtebomen of

gebouwen  paar‐ en baltsplaatsen in gebouwen (o.a. ook kerkzolders) of holtebomen en  winterverblijven in holtebomen,
gebouwen, oude steenfabrieken of klimaatstabiele kelders en andere koele ruimten. Balts‐ en paarplaatsen kunnen indicatief voor
winterverblijven. Vaste traditionele en omvangrijke winterverblijven zijn vaak bekend.
UU

Steenmarters gebruiken diverse (dag)rustplaatsen in holtebomen en gebouwen door hun leefgebied en kunnen zich gemakkelijk
verplaatsen. Alleen een moeder (moer) met jongen in het nest is kwetsbaar in de periode april‐juni. Begin juli verplaatst de
steenmarterfamilie zich meestal naar een andere plek.
UUU

Idem voor de strikt beschermde boommarter met betrekking tot holtebomen en in een zeldzaam geval ook gebouwen. In dit
geval zijn holtebomen een belangrijk component voor het leefgebied, zodat holtebomen in boommarterleefgebied niet zondermeer
gekapt mogen worden. Nader onderzoek bij boommarters in het voortplantingsseizoen (begin april – juli) is nodig.
q

Let op! Een aantal vogelsoorten broedt (inclusief balts en nestbouw) al vroeg in het seizoen (o.a. raaf, bosuil en heggemus) of
broeden in sommige gevallen tot laat in de herfst (o.a. houtduif). De nestplaatsen van een aantal soorten (o.a. steenuil) zijn jaarrond
beschermd. Gebruik zoveel mogelijk de inventarisatierichtlijnen van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Integraal
broedvogelonderzoek voor een ecologische beoordeling vergt minimaal vier veldbezoeken verspreid over het zomerhalfjaar
afhankelijk van de verwachtte soorten.
Ѳ

Gebruik inventarisatierichtlijnen van de RAVON Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland om soorten in kaart te
brengen wanneer ze het beste zichtbaar zijn of zijn te vangen, meestal in het zomerhalfjaar met piekperioden voor sommige soorten.
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Gebruik de inventarisatierichtlijnen van de Vlinderstichting of Stichting EIS om beschermde of zeldzame dagvlinders, libellen en
andere entomofauna in kansrijk habitat vast te leggen gedurende activiteits‐ of vliegperioden. Afhankelijk van de verwachtte
soorten vindt inventarisatie plaats op bepaalde momenten in het zomerhalfjaar. Voor andere beschermde ongewervelden (o.a. het
weekdiertje platte schijfhoorn) is nader onderzoek in de geëigende periode (bijvoorbeeld in juli voor het vliegend hert) noodzakelijk.
`

Gebruik de inventarisatierichtlijnen van o.a. Floron om beschermde of zeldzame soorten op kansrijke standplaatsen vast te leggen
tijdens groeiperioden van verwachtte beschermde of zeldzame soorten.

Overige opmerkingen:



Deze lijst met soortgroepen is niet uitputtend, maar legt nadruk op veel voorkomende situaties en soorten met vaste rust‐ en
verblijfplaatsen.
De Zorgplicht is altijd van toepassing! D.w.z. er moet zoveel mogelijk worden gedaan om wilde planten en dieren te sparen,
waaronder ook ‘licht beschermde’(Tabel 1) soorten en Rodelijstsoorten.

Door EcoNatura (geactualiseerd op 12 juni 2012) – Ecologisch onderzoek voor natuur, landschap en duurzaamheid
(www.econatura.nl)
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