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De steenmarter

Identiteitskaart
Klasse:
Orde:
Familie:
Soort:
Maten:

Zoogdieren Mammalia
Carnivoor
Carnivora
Marterachtigen Mustelidae
steenmarter
Martes foina
grootte (kop-romplengte) 40
tot 50 cm / staartlengte 25 cm, gewicht ♂ 1,5 à 2 kg en ♀ 0,7 à 1,7
kg

Bijzonderheden:
witte keelvlek (de bef) tot op de voorpoten.
voetsporen: 4 teenkussens en niervormig kussen aan de voorkant van
de voetzool.
uitwerpselen: 5-10 cm lang en 10-12 mm dik, eindigend in een puntje.
Biotoop: vroeger vooral rotsachtige gebieden.
afwisselend landschap met veel schuilplaatsen en talrijke
voedselbronnen.
Voedsel: gevarieerd dieet afhankelijk van het seizoen.
vooral knaagdieren (rat, muis,…), vogels en hun eieren, insecten en
fruit voornamelijk bessen.
Voortplanting:
paarperiode van juni tot augustus.
bevrucht eicel 8-9 maanden als ‘blastocyst’ in kiemrust, nadien
innesteling en groei.
in maart of april geboorte van 2 tot 3 jongen.
Bedreigingen:
weinig natuurlijke vijanden; soms last van ziekten en parasieten
opzettelijke doding en hoge verkeerssterfte door de mens.
Bescherming:
totale bescherming (niet vangen of doden).
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1. Algemene kenmerken
De wetenschappelijke naam voor de steenmarter is ‘Martes foina’. Martes komt
van het Latijnse marte, wat staat voor dapper, strijdbaar, zelfstandig,
eigenschappen die we in de marters wel herkennen. De Nederlandse naam
steenmarter is waarschijnlijk ontleend aan het Duitse Steinmarter. Deze naam
verwijst naar de oorspronkelijke biotoop van de steenmarter: rotsachtige
gebieden met spleten en holten tussen de stenen. In de menselijke bebouwing
heeft de steenmarter daar echter een passende vervanging voor gevonden.
Zo beschrijft Ernest Claes in hoofdstuk 8 van ‘Floere het fluwijn’ de jong
volwassen steenmarter: “ Met de dagen nu is Floere een volwassen fluwijn
geworden. Van aan het tipje van zijn slanke kop tot het puntje van zijn staart
meet hij volle zeventig centimeter. In zijn grijs bruine pels spikkelen de
windharen op uit het bleke vulhaar. Op de borst draagt hij een wit vlekje. Zijn
lange staart en zijn korte dunne pootjes zijn donkerder behaard en witte haren
omzomen de rand van zijn oorschelpen. Een volgroeid Fluwijn is Floere geworden,
met de scherpe onregelmatige tandjes en de priemnageltjes van zijn ras. In zijn
nervig lijf zit de kracht van de sterksten onder zijn geslacht.” (Ernest Claes
(1963), Omnibus, Amsterdam/ Antwerpen: Wereldbibliotheek, p.158).
De steenmarter, in de volksmond doorgaans ‘fluwijn’ genoemd, behoort tot de
groep van inheemse kleine roofdieren, naast onder meer de bunzing, de wezel en
de hermelijn. De steenmarter heeft een kop-romplengte van 40-50 cm en een
staartlengte van 25 cm en is zowat
een dubbelganger van de eerder
zeldzame boommarter. Anders dan
de doorgaans beter bekende kleine
marterachtigen, lopen marters op
‘hoge poten’ en hebben ze een
opvallende staart.

Daardoor doen ze soms aan het postuur van
een kat of zelfs een kleine vos denken.
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In vergelijking met de boommarter is de steenmarter globaal wat robuuster
gebouwd en lijkt de kop wat minder spits te zijn.
De mannetjes zijn, met een gewicht van 1,4-2,1 kg, een stuk zwaarder dan de
vrouwtjes (gewicht 0,7-1,7kg), maar verschillen niet zoveel in afmetingen. De
vacht is overwegend lichtbruin, met een opvallende grote witte keelvlek die
doorloopt tot op de voorpoten. Het zijn bijzonder lenige dieren, die uitstekend
kunnen klimmen en zich letterlijk in allerlei bochten kunnen wringen; een opening
van nauwelijks 7-9 cm volstaat om ergens binnen te dringen.

2. Leefmilieu
Het biotoop van de steenmarter is bijzonder variabel. Als meest klassiek gelden
landelijke dorpen en (verspreide) boerderijen, met bijbehorend hinterland van
cultuurlandschappen. Sinds enkele decennia zijn steenmarters evenwel ook de
steden ingetrokken en hebben er zich meer en meer aan de nabijheid van de
mens aangepast.

3. Voorkomen
De steenmarter is een cultuurvolger met
een enorm aanpassingsvermogen. Op heel
wat plaatsen in Vlaanderen is de soort min
of meer gebonden aan menselijke
bebouwing. Vooral schuilmogelijkheden en
een voldoende voedselaanbod zijn
belangrijk. Favoriete schuilplaatsen zijn
houtstapels en takkenhopen, boerderijen,
zolders en dakruimtes, spouwmuren en holtes onder
boomwortels. Ook vossen- en konijnenholen worden
soms door steenmarters gebruikt.
Een steenmarter jaagt bij voorkeur in besloten
omgeving, volgt daarbij muren, hagen of struikgewas. De
dieren zijn nachtactief, buiten de stedelijke omgeving
zijn ze soms ook overdag actief als ze grote jongen
hebben. Overdag zijn steenmarters te vinden in
takkenhopen, dicht struikgewas, boomholten,
konijnenholen, maar ook kruipruimten, tussen plafonds,
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zolders van huizen, schuurtjes houtstapels en andere gebouwen. Steenmarters
blijken een individuele voorkeur te hebben, die te maken heeft met waar ze als
jong zijn geboren. Het leefgebied kan daarom omschreven worden als groene
stadswijken met toegankelijke huizen.
De territoriumgrootte is afhankelijk van het voedselaanbod, geslacht en seizoen.
In stedelijke omgeving is een gemiddeld territorium viermaal zo klein als op het
platteland, en mannetjes hebben tweemaal zoveel plaats nodig dan vrouwtjes.
Dat zorgt ervoor dat er niet makkelijk een exacte grootte op te kleven is, maar
een territorium van een mannetje is tussen de halve en enkele vierkante
kilometers groot. Er is tussen de territoria nauwelijks overlap, wat wil zeggen
dat er op een bepaalde plaats zelden meer dan een volwassen mannetje en
vrouwtje voorkomen. Jonge dieren blijven soms wel een tijdje hangen, wat ervoor
zorgt dat een leeg territorium meestal binnen de week terug wordt opgevuld.

Voorkomen of verspreiding: steenmarter in Vlaanderen
(http://www.zoogdierenwerkgroep.be/atlas/vlaanderen/martfoin.gif )

4. Voedsel
De steenmarter is een opportunistische jager en eet zowat alles. Hij zoekt zijn
voedsel vooral op de grond: knaagdieren, bij schaarste daaraan ook spitsmuizen
en mollen. Incidenteel jaagt hij op egels, konijnen en ratten. De steenmarter kan
in zomer en herfst bijna uitsluitend van bosvruchten (o.a. zwarte nachtschade)
of cultuurfruit leven.
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Hij verschalkt ook wel vleermuizen in hun
winterslaapkwartieren; steenmarters kunnen actieve,
laagvliegende vleermuizen en grote kevers uit de lucht
plukken.
Ze eten in wisselende mate vogels en eieren; zeker is
dat ze graag eieren eten, ze kunnen kippeneieren in hun
bek meenemen zonder ze te
breken. Bij boerderijen en in dorpen roven ze wel eens
kippen en duiven en doden soms meer dieren dan ze
direct kunnen eten. Zij lusten ook insectenlarven
(wespengebroed), regenwormen, graankorrels en aas.
Ze eten slechts zelden vissen, reptielen en amfibieën.
In stedelijke omgeving worden ook vuilnisbakken
bezocht, oud brood is een favoriet voedsel. Tenslotte
wordt soms ook gezien dat ze vetbollen van
voederplaatsen halen. Het is een misverstand dat ze
rubber en plastic eten, ze knabbelen daar wel wat op,
maar het wordt meestal niet ingeslikt.

het menu van de steenmarter ( http://steenmarter.be/984/?page_id=11 )

Steenmarters hebben geen jachtwijze die specifiek gericht is op een bepaald
prooitype. Een belangrijk deel van het voedsel wordt dan ook eerder ‘toevallig’
gevonden tijdens de nachtelijke exploraties van het leefgebied, waarbij vooral
het gehoor en de reuk een belangrijke rol spelen. Goede voedselsites worden
echter meermaals aangedaan.
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5. Voortplanting
De paartijd valt globaal in de zomermaanden, van juni tot augustus, met een
hoogtepunt meestal in juli. De bevruchte eicellen gaan zich evenwel niet
onmiddellijk innestelen en verder ontwikkelen, maar gaan gedurende een periode
van 8-9 maanden als ‘blastocyst’ in kiemrust. De geboorte vindt plaats in het
voorjaar, meestal in maart of april, soms in mei. De 2 tot 4 (uitzonderlijk 5)
jongen worden ongeveer 8 weken gezoogd, maar krijgen reeds vast voedsel vanaf
ongeveer de zesde week. Op een leeftijd van ca. 8 weken beginnen ze de
nestplaats te verlaten en hun omgeving te verkennen. Door hun speelsheid
verraden de jongen vaak hun aanwezigheid in het geval van bewoonde gebouwen,
vooral wegens het nachtlawaai, soms ook wegens beschadiging van allerlei
materiaal, bloemperken, ... In hun derde levensmaand vergezellen de jongen hun
moeder steeds meer en verhuizen in die periode regelmatig samen van
schuilplaats. Enige tijd later verbrokkelt de familieband en dienen de jonge
dieren stilaan hun positie in de sociale structuur te vinden. Vanaf hun tweede
levensjaar zijn ze geslachtsrijp.

jonge steenmarters ( http://steenmarter.be/984/?page_id=11 )
Steenmarters kunnen tot ca. 10 jaar oud worden, maar halen (wellicht) zelden die
leeftijd wegens onder andere de hoge verkeerssterfte. Opzettelijke doding
(illegaal, en daardoor ook grotendeels ongekend) zal, afgaand op de frequentie
van de klachten, ongetwijfeld eveneens nog vaak voorkomen.
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6. Levenswijze
Zoals bij verschillende marterachtigen is de sociale organisatie van de
steenmarter gebaseerd op territorialiteit. Daarbij zijn 2 varianten bekend:
ofwel overlapt het leefgebied van het territoriale mannetje (ten dele) dat van
enkele vrouwtjes, ofwel is het leefgebied van 1 vrouwtje volledig begrepen
binnen dat van ‘haar’ mannetje, zonder dat dit mannetje nog andere vrouwtjes
heeft.
De grootte van het leefgebied bedraagt doorgaans enkele honderden hectare.
In gunstige voedselbiotopen volstaat 50-100 ha; in wat minder optimale gebieden
kan dit oplopen tot 700 ha. Dit gebied wordt intensief afgespeurd naar voedsel,
waarbij per nacht gemakkelijk trajecten tot 10 km en meer worden afgelegd.
In landelijke omgeving maken steenmarters daarbij vooral gebruik van bosjes,
heggen, bermen, taluds, .., en mijden open terreinen als weiden en akkers.
Vroeger was de steenmarter uitsluitend nachtactief , nu worden de volwassen
steenmarters vaker bij daglicht waargenomen.
Steenmarters communiceren via geur. Die wordt geproduceerd via uitwerpselen,
urine maar ook anaalklieren en voetzolen. Daarbij leggen ze geurwegen aan, de
zogenaamde marterpassen. Voor ons onzichtbaar, maar voor marters even
duidelijk als een snelweg. Die geuren zijn niet enkel opvallend, maar ook
hardnekkig. Ze blijven jaren hangen en de marterpassen worden van het ene dier
op het andere overgedragen.

7. Sporen van aanwezigheid van steenmarters
Latrines
De aanwezigheid van een steenmarter stel je gemakkelijk vast door uitwerpselen
te zoeken. Steenmarters hebben de neiging om hun uitwerpselen in de buurt van
hun schuilplaats steeds op enkele vaste plekken te deponeren, de zogenaamde
latrines. Maakt een steenmarter gebruik van een zolder, dan zijn er vaak
meerdere latrines terug te vinden. De uitwerpselen zijn een heel stuk groter dan
uitwerpselen van ratten of muizen. Ze zijn 10-12 mm dik en 8-10 cm lang. Ze
kunnen gevlochten en gedraaid zijn. Ook hebben ze een kruimelige, brijachtige
structuur, afhankelijk van het gegeten voedsel. De kleur kan uiteenlopen van
zwart (na het eten van vlees) tot bruin of oranjegeel, grijs of wit.
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In de zomer en herfst zitten er vaak
kersen- of pruimepitten, zaadjes van
braam of rozebottel en schilletjes van
appels of peren in.

latrine steenmarter ( http://www.ecopedia.be/data/media/3/3877-640w.jpg )
Prooiresten
Verplaatsen van voedsel naar een rustige plek, leidt er toe dat op de
schuilplaatsen vaak accumulaties van prooiresten (pluimen, verdroogde vleugels
of stukken vacht, …) ontstaan.
Pootafdrukken
Loopsporen worden enkel gevonden als er zich modder of sneeuw op het pad
bevindt. Een truc om voetsporen zichtbaar te maken is een laagje bloem over de
vloer uitstrooien. Het verschil met de kat is te zien aan de grote zoolbal: bij de
kat is deze rond en bij de steenmarter is deze V-vormig met 5 nageltjes. Het
spoor van deze laatste is ook wat smaller.

marterpootafdruk
(https://www.hetvondelpark.net )

pootafdruk van een kat
(https://nl.dreamstime.com/)
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8. Mogelijke hinder en schade door de steenmarter
Stankoverlast
ontstaan van keutels, urine, kadavers van prooidieren en geurvlaggen die uitgezet
worden
krab-en bijtschade (scherpe nagels)
aan rietdaken en isolatiekabels binnenshuis
eventuele gevolgen: kortsluiting, storingen, brand, ...
krab- en bijtschade aan kabels en leidingen onder de motorkap van auto’s
geluidsoverlast
verstoring van de nachtelijke rust door ijzingwekkend geschreeuw
doden van pluimvee en roven van eieren

9. Speciaal fenomeen: ‘automarter’
Een speciaal fenomeen blijkt de
zogenaamde ‘automarter’ te zijn;
steenmarters die tot onder de
motorkap van geparkeerde wagens
doordringen en daar soms schade
aanrichten door te bijten in
leidingen en kabels. De precieze
oorzaak van dit bijtgedrag blijft
onduidelijk. De reden waarom
steenmarters in auto’s kruipen is wel bekend. Tijdens de paartijd (maart-juli)
vertonen steenmarters een versterkt territoriaal gedrag. Ze markeren objecten,
waaronder auto’s, intensiever met geursporen. Auto’s veranderen regelmatig van
plaats en bevatten nogal vreemde geuren. De steenmarter in dat gebied denkt dat
er een vreemde steenmarter zijn territorium is binnengedrongen. Hierop kunnen
ze heftig reageren en het kan gebeuren dat ze daarbij in auto-onderdelen bijten.
Ook speels gedrag van jonge steenmarters, wordt genoemd als mogelijke oorzaak.

11

10. Bedreiging en bescherming
Bedreiging
Soorten als de steenmarter worden niet gereguleerd door predatoren, ze staan
zelf ongeveer aan de top van de voedselpiramide. In onze regio zijn de
natuurlijke vijanden van de steenmarter alleen de vos en de oehoe. In andere
landen komen daar wolf, beer en grote roofvogels bij. Bij ons heeft de
steenmarter meer te vrezen van de mens. Opzettelijke doding wegens overlast
en de verkeerssterfte zijn hier de belangrijkste boosdoeners.
Bescherming
De steenmarter wordt in Vlaanderen volgens art 3 van het jachtdecreet
ingedeeld bij het wild (overig wild). Dit komt neer op een totale bescherming,
aangezien de steenmarter al decennia niet meer mag worden bejaagd. Het vangen
of doden is dan ook zonder uitzondering verboden. Het is overigens ook geen
oplossing, aangezien vrijgekomen territoria bijna onmiddellijk worden ingenomen
door een andere steenmarter.
Steenmarters zijn bovendien nuttige dieren. Ze vangen veel muizen en ratten,
die vaak overlast veroorzaken.
Contacteer het marternetwerk voor het ophalen van een doodgereden
steenmarter. Voer de exacte locatie in op www.dierenonderdewielen.be.
Natuurpunt wil de zwarte punten op de Vlaamse wegen nauwkeurig in kaart
brengen en samen met de bevoegde overheden zoeken naar efficiënte
oplossingen.
De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt geeft aan hoe problemen met
steenmarters op een duurzame en meer structurele manier kunnen worden
opgelost.
Meer info op : www.steenmarter.be

Kris Wellekens
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Beelden en geluiden op YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=JAIfpV-e4TM&t=87s (ecologie van de
steenmarter: audio met enkele didactische beelden. In deze video vertelt Rollin
Verlinde over de Steenmarter: hoe weet je dat er een steenmarter aanwezig is,
wat eet het dier en hoe komt het dat er nu problemen mee zijn? Verder gaat het
over de territorialiteit en de reden waarom bestrijden nutteloos is. Tenslotte
een kort deel over wat ze kunnen en wat niet: klimmen ze echt via muren omhoog
en door welke opening geraken ze nog en welke niet?)
https://www.youtube.com/watch?v=7kgecCW7HH0&t=35s (kalender
voortplanting, verspreiding, territorium, preventie hinder)
https://www.youtube.com/watch?v=ZfYbJIYEvRo&t=26s (jongen van een
steenmarter, na 1 ‘)
https://www.youtube.com/watch?v=v4nFpzeqqUI&t=62s (etend)
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https://www.youtube.com/watch?v=dsKpQXvLa00 (een dans om op konijnen te
jagen)
https://www.youtube.com/watch?v=6sENtqgn0SM&t=72s (in Jerusalem zoo)
https://www.youtube.com/watch?v=Td_2Qq8bIt4 (babies)
https://www.youtube.com/watch?v=duT1tqh8Rek&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=Q1RNseemVMU&t=54s en
https://www.youtube.com/watch?v=CD_1Bnnw_ds
https://www.youtube.com/watch?v=z3KjMGNew64 een koppeltje (zie na 1’20”)
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De Hollandse linde

Identiteitskaart

Klasse:
Zaadplanten
Clade:
Bedektzadigen
Clade:
Tweezaadlobbigen
Orde:
Malvales
Familie: Lindefamilie
Geslacht: Linde
Soorthybride: Hollandse linde

Spermatofyta
Angiosperma
Dicotyledoneae
Tiliaceae (volgens Heymans… 1953)
Tilia
Tilia X vulgaris Hayne (ibidem)
Tilia Europaea L.
Tilia intermedeia DC (ibidem)

Maten:

maximale hoogte 35 m, maximale omtrek 8 – 9 m

Biotoop:

vochtige, matig voedselrijke bodem

Voortplanting:

geslachtelijk: door middel van zaden (in nootvrucht)
ongeslachtelijk: door grondscheuten uit wortelopslag of
stekken

Bedreiging:

deze linde kent verscheidene parasieten zoals de bladluis, de
galmijt, de spintmijt, de lindepijlstaart en de lindebladwesp.
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1. Algemene kenmerken
In de Benelux zijn er op dit ogenblik zes soorten en hybriden gekend: de
Amerikaanse linde, de winter- of kleinbladige linde, de zomer- of grootbladige
linde, de zilverlinde, de Krimlinde en de Hollandse linde.
Deze laatste is een hybride door kruising van de zomer- en winterlinde.
Deze boom is koepelvormig (met een beetje fantasie
hartvormig) met een brede, piramidale, halfopen kroon.
De vorm van de boom is te danken aan de groeiwijze van
de stevige takken: de onderste takken zijn gebogen , de
andere zijn min of meer opstijgend. De Hollandse linde
kan 35 m hoog worden en een omtrek hebben tot 8 m.
(http://www.bomenstichting.nl/ )
De twijgen zijn groen en hebben een rode waas. Er zitten roodachtig
bruine, eivormige knoppen aan de twijgen.
De schors is bij de jonge boom dofgrijs en glad, bij oudere bomen
wordt ze ruwer met een netwerk van ondiepe groeven.
Het hout is erg glad, lijkt op plastic. Het kernhout is rozewit, het
spinthout is wit tot lichtbruin.
De bijwortels komen allemaal samen ter hoogte van de stamvoet en
aan deze voet zijn er meestal knobbels met wortelopslag of grondscheuten.
De bladeren staan verspreid en het blad is handnervig,
hartvormig en loopt spits uit, het is ongeveer 5 tot 10 cm
lang.
Het blad is dofgroen aan de bovenkant en bleekgeel aan
de onderzijde, met rossige tot roodbruine haarbosjes in
de oksels van de nerven.
De bladrand is gezaagd. De nerven hebben
zijnerven; die hebben op hun beurt ook weer
zijnerven, waardoor het kenmerkend
ladderpatroon ontstaat. De twee bladhelften zijn
ongelijk van vorm, vandaar de scheve bladvoet.
De bladsteel is groen en onbehaard. In de herfst
worden de bladeren geel.
De bloeiwijze (juni, juli) komt tevoorschijn uit bladokselknoppen en is een
tuilvormig bijscherm.
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(http://www.biologiesite.nl/bloembouwtot.gif)
( www.10voorbiologie.nl)

Het hangende bloemtuiltje bestaat uit 3 tot 7 zoetgeurende, gele bloempjes en elk
bijscherm heeft een geelgroen schutblad. De bloemen zijn regelmatig en vijftallig
(5 kelkbladen, 5 kroonbladen en één stijl met 5 stempels). De bloempjes zijn
tweeslachtig met bovenstandig vruchtbeginsel; elke bloem heeft 20 of meer
gebundelde meeldraden.
De insecten helpen bij de bestuiving en er is ook
windbestuiving. De pollen van de linde zijn zelden
allergeen (een allergeen is een stof die allergische
reacties kan veroorzaken).
De vrucht (dopvrucht) is een noot en eivormig, donzig
en vaag geribd, met een doorsnede van 1 cm.
Bij de uitgroei van het vruchtbeginsel vormt zich een
schutblad (het vleugeltje), dat vergroeid is met het
steeltje van de noot. Hierdoor kan het zaad, als het
rijp is, langer en verder door de lucht tollen.

( https://nl.wikipedia.org/)

2. Biotoop
Deze boom groeit het best op een vochtige, matig voedselrijke bodem en voelt
zich vooral thuis in loofbossen.

3. Voorkomen
De linde is één van onze oudste loofbomen en is na de laatste IJstijd, 3000 jaar
geleden, teruggekeerd als belangrijke boom in onze bossen.

17

Deze bossen zijn verdwenen rond de elfde eeuw. Door de grote bevolkingsgroei
in die tijd werden er door de abdijen vele bossen gekapt om deze percelen te
kunnen gebruiken als landbouwgrond, om zo een oplossing te bieden voor het
voedseltekort.
Sinds de middeleeuwen worden deze bomen vooral aangeplant in lanen als
leiboom, want het dichte bladerdek zorgt voor een aangename verkoeling in de
zomer.
Ook in parken vind je deze mooie boom als sierboom meestal als solitaire boom
op pleinen, in tuinen of op boerderijen.
De linde komt voor op het noordelijk halfrond in Europa, Noord-Amerika en Azië.
De Hollandse linde vind je in de meeste Europese landen, maar vooral in
Noordwest-Europa.
De oudste en grootste Hollandse linden in België zijn dikker dan in Nederland. De
dikste zomerlinde van België, le tilleul de
Conjoux, dichtbij Ciney, heeft een
stamomtrek van 885 cm en is daardoor
de derde dikste boom van België. De
dikste Hollandse linde in België staat
naast het kerkje van het gehucht Doyon
in Havelange en heeft de dikste
Hollandse Linde een omtrek van 867cm.
(Jeroen Philippona https://www.monumentaltrees.com/)
In Zoersel, nabij Antwerpen, werd in 1974 een 800 jaar oude lindeboom
gekapt. Die boom is nu een gebeeldhouwde dorpslinde
geworden. Pol Van Esbroeck en Mariëtte Coppens, twee
beeldhouwers, bewerkten de stam en de takken. De stam
vertelt nu de geschiedenis van het dorp Zoersel. De takken
zijn intieme meesterwerken met episodes van de roman “De
loteling” van Hendrik Conscience, die zich deels in Zoersel
afspeelt.
De 450 jaar oude lindeboom op het dorpsplein van de OostVlaamse gemeente Massemen bij Wetteren, werd eind vorig
jaar gekroond tot Belgische Boom van het Jaar 2016 en dingt
nu mee naar de Europese titel.

(http//www.hln.be)
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4.

Voortplanting

De geslachtelijke voortplanting gebeurt door zaad in noten.
Daarnaast zijn er grondscheuten door wortelopslag.
Vegetatieve vermeerdering is mogelijk door stekken.

5. De linde is een gulle boom voor de mens.
Deze boom wordt door mens al heel lang opgezocht om zijn
prachtige schaduw en zijn geurende bloemen.
De linde is echter geen straatboom, want de bladluizen, die
graag drinken van zijn sappige zoete bladeren, lozen
kleverige sappen op alles wat onder de boom te vinden is,
zoals auto’s en stoepen.
De vezelige bast werd vroeger gebruikt om matten, touwen
en sandalen te maken.
(http://www.hunebednieuwscafe.nl/)
Vóór de zoetwaarde van de suikerbiet werd ontdekt, gebruikte men de bloemen
van de linde als zoetstof.
Een linde levert ongeveer 40 kg bloesem. De bloemen van de linde, vers of
gedroogd, zijn lekker in kruidenthee (tilleul cfr tilia). Deze verbetert de
slaaprust en heeft een positief effect op de spijsvertering.
De honing van de lindebloesem is erg lekker en heeft een gelijkaardige werking
als de thee.
De honing van de honingdauw die door de bladluizen, na het drinken van de
bladsappen van de linde, wordt uitgescheiden, bevat erg veel antioxidantia.
(antioxidantia zijn stoffen die schadelijke vrije deeltjes in het lichaam kunnen
onschadelijk maken)
Het hout is erg zacht met een fijne nerf, het
splintert niet en is niet geschikt voor timmerhout.
Dit hout wordt gebruikt om luiken, klompen, fijn
houtsnijwerk, mallen, stoppen voor wijnflessen,
kinderspeelgoed, instrumenten e.a. te maken.
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6. Bedreiging en bescherming
Bedreigingen


De lindebladluis is 2 tot 3 mm groot, groengeel met zwarte stippen. Deze
bladluis zuigt aan de onderzijde met zijn zuigsnuit het zoete sap uit het
blad. Het teveel aan vocht wordt druppel per
druppel afgescheiden ter hoogte van het
achterlijf. Dit is honingdauw, een vloeistof die
erg kleverig is door de hoge concentratie aan
suiker.
wijfje lindebladluis ( https://www.entocare.nl/)




De roetschimmel hecht zich vast op de honingdauw, waardoor die zwart
wordt (hardnekkige vlekken op alles in de buurt).
In de linde vind je verschillende soorten galmijten. Deze spinachtigen
zijn bladmineerders (de larven voeden zich met het bladmoes). Deze
mijten kunnen virussen van plant tot plant
overbrengen. Het blad vormt extra weefsel en
groeit uit tot kraamkamers.
De lindenerfhoekmijt (Eriophyes exilis) vormt
een mooi sterpatroon aan de onderzijde van het
blad; de bovenzijde van het blad is dan
opgezwollen.
(http://www.nederlandsesoorten.nl/)



De zomerlindehoorntjesmijt (Eriophyes tiliae) veroorzaakt de vorming
van hoornvormige gallen die vaak meer dan 8 mm
hoog zijn. Meestal verkleuren zij rood.



De spintmijt komt meestal voor bij grote droogte
en zuigt bladsap, waardoor de bladeren kleine
vlekjes vertonen en vroegtijdig verkleuren.
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De lindepijlstaart heeft een groenachtig lijfje en sierlijke vleugels met
groene en bruine tinten (half april tot eind juni).
Deze vlinder vind je overdag op muren en
boomstammen en ’s nachts vliegt hij naar het licht.
Hij legt zijn eitjes op het lindeblad. De rupsen,
geelgroen met schuine zijstrepen, voeden zich met
het blad en kruipen langs de stam omlaag om te verpoppen vlakbij de
waardplant (juli tot september). De waardplant, in dit geval de linde, is de



plant waar deze diersoort zijn voedsel vindt in één of meerdere stadia
van zijn leven
De lindebladwesp is een zwarte wesp van 7 tot 8 mm groot en ze leeft van
mei tot september. De rupsen van 1cm lijken op naaktslakken en vreten 2
tot 3 weken aan de achterkant van de
bladeren het bladmoes weg
(venstervreterij) alvorens ze
gaan verpoppen in de grond. Deze wesp
veroorzaakt een ernstige groeivermindering.
Vooral voor jonge bomen is dit erg.
(http://www.vliesvleugeligen.heuvelstraat37.be)

Bescherming
kan ecologisch door een rijke omgeving te creëren, waardoor de
natuurlijke vijanden hun werk kunnen doen:


Bladluizen: worden graag gegeten door de larve van de groene gaasvlieg
(150/dag), het tweestippige lieveheersbeestje (de larve 200/dag en de
kever 500/dag). Daarnaast helpt een koude sproeibeurt op de linde om



de bladluizen te verjagen.
Galmijten en spintmijten worden door roofmijten opgeruimd.



Rupsen zijn een lekkernij voor veel vogelsoorten.
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7. Hommels en bijen
De linde draagt in de zomerperiode veel zoetgeurende bloempjes. Die hebben
een enorme aantrekkingskracht voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.
In de nazomer vindt men dikwijls enorm veel stervende of dode hommels en bijen
onder een bloeiende lindeboom.
Aan de Wilhelms Universiteit van Munchen
heeft men hierover enkele jaren onderzoek
gedaan:
*

Deze sterfte treedt voornamelijk op bij
laatbloeiende lindesoorten en vooral bij
solitaire linden.
(https://www.sikkom.nl)

*

Er zijn verschillende hypotheses voor de oorzaak van de sterfte:
1ste : Deze sterfte valt samen met de periode van natuurlijke sterfte bij
hommels.
2de : De nectar van de linde bevat mannose, een stof die voor bijen en
hommels giftig is. Deze suiker werd al in 1977 aangetoond, maar
kwam nooit in te grote hoeveelheden voor.

*

In deze studie werd het aantal dode bijen en hommels per dag en per
lindesoort geteld.
Resultaten: Onder alle bloeiende linden lagen dode bijen en hommels,
voornamelijk hommels en in het bijzonder aardhommels. De maximale sterfte
situeert zich in het midden van de bloei, het meest bij laatbloeiende linden,
vooral de alleenstaande (tot 50 dode insecten per dag),
Slechts 10% waren honingbijen.
Deze verzwakte dieren werden vooral door koolmezen gegeten.
De dode insecten waren meestal niet oud en ook niet jong.
Met de huidige onderzoekmethodes werd noch mannose noch een ander
giftige suiker aangetoond in de vele onderzochte stalen. Ook werd de
reactie van aardhommels op nectar van verscheidene bomen getest, zonder
enig negatief resultaat.
Dode hommels hadden amper suiker in bloed en darmen; stervende hommels
die lindenectar kregen, herstelden.
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Conclusies: Lindennectar is niet giftig voor hommels en bijen.
Laatbloeiende linden leveren evenveel nectar als vroegbloeiende linden,
maar de grotere sterfte onder de laatbloeiende is te wijten aan
voedselconcurrentie (in de late zomer zijn er minder drachtplanten)
Solitaire linden trekken veel insecten aan, waardoor elke bij of hommel
minder eten vindt. Zij moeten dus meer vliegen en dus meer suikers
verbruiken, waardoor ze verhongeren. Zij worden dan extra door vogels en
wespen belaagd.

8. Verhalen, mythen, sagen..
De linde is in zoveel opzichten erg bijzonder en daarom worden hem vele goede
eigenschappen toegedicht. Deze boom heeft eeuwenlang mensen geïnspireerd tot
het vertellen van sagen en verhalen:
De naam Tilia
Tilia betekent in het Grieks wikkelen. De Enariërs (Griekse manvrouwen) konden
voorspellingen doen bij het afwikkelen van een strook opgerolde bast van de
boom.
Tilia betekent ook bindsel, want met de bast van de linde kan men touw en
sandalen maken.
Tilia betekent in het Duits ‘zacht’, want het hout is erg zacht en werd vooral
gebruikt om (heiligen)beelden te maken.
Verhalen, gebruiken, mythen en sagen
De linde was de moeder van de aarde, ze heeft zachte bladeren in de vorm van
een hart.
Deze boom bewaakt de liefde binnen het gezin, een liefde die huiselijk geluk en
voorspoed brengt. Hierbij hoort een Griekse sage:
Op een dag klopte Zeus, verkleed als arme reiziger, na veel ontgoochelingen aan
bij een oud echtpaar, Philemon en Baucis. Zij ontvingen hem met open armen en
werden door Zeus beloond met het priesterschap van zijn tempel. Toen ze
stierven veranderde Philemon in een eik en Baucis in een linde. Hun takken
verstrengelden zich als teken van eeuwige trouw en liefde.
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De linde wordt meestal geassocieerd met het vrouwelijke, de eik met het
mannelijke. In veel streken is de linde de geboorteboom voor het meisje en de
eik die voor de jongen. Beide bomen beschermen deze kinderen en geven hun
eigenschappen door aan hen, nl. enerzijds zacht, gul, warm en anderzijds sterk,
groot, krachtig. In Estland en Litouwen offerde de vrouw onder de linde en de
man onder de eik.
De Romeinen noemden de linde de ‘bloemenweide’ omwille van haar bloemenweelde
én alle insecten die hiervan kunnen genieten.
De linde werd bij de Kelten en de Germanen gezien als een heilige boom. In deze
boom woonde ” het zoete lindewezen” , nl. de Germaanse godin Freya, godin van
de jeugd, het licht en de lente, maar ook de godin van gerechtigheid, huiselijk
geluk en vruchtbaarheid. Daarom plantten de mensen vroeger een linde op het
dorpsplein en ook in hun tuin.
Freya dwaalde wenend rond op zoek naar haar man Odur, die op oorlogspad was.
Ze trok in haar karos van wolk tot wolk, haar wagen werd getrokken door katten,
ze rustte af en toe uit in de lindeboom en fluisterde haar geheimen in de oren
van onze voorouders. ’s Zomers bracht ze haar zoete kalmerende geur mee, die
rust bracht bij iedereen die onder deze linde kwam zitten.
In Zuid-Duitsland en Tirol woonden er dwergen, draken en lintwormen in deze
boom.
In de middeleeuwen was de linde het symbool van onsterfelijkheid en het lindeblad
symbool van de vrije grondbezitter.
Toen het christendom hier tot bloei kwam werd de heidense Freya verjaagd en
nam Maria haar plaats in. Er verschenen dan ook vele kapelletjes bij lindebomen.
De linde was gedurende de laatste eeuwen het middelpunt van dorpen en pleinen.
Onder en rond de linde werd gepraat en gedanst en het was een prachtige
klimboom voor de kinderen. Hier werd recht gesproken en geesten en heksen
werden er verjaagd.
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Deze boom beschermde de dorpsbewoners
tegen bliksem en storm, hielp bij tandpijn en
genas breuken door ‘vernagelen’ (tot 1934 in
heel Europa in gebruik).
Mensen die een breuk hadden klopten een
nagel (spijker) in de lindeboom en spraken
een spreuk uit. Als de bast over de spijker
groeide was de breuk genezen.

(http://www.noordnl.nl/)

Lydia Dewispelaere
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De slechtvalk

Identiteitskaart

Klasse:
Orde:
Familie:
Soort:

Vogels
Roofvogels
Valkachtigen
Slechtvalk

Aves
Falconiformes
Falconidae
Falco peregrinus

Maten:

grootte: 46 tot 54 cm (kop tot staart)
vleugelspanwijdte: 85 tot 115 cm

Biotoop:

in rotsachtige gebieden
in steden

Voedsel

vliegende dieren

Voortplanting

eind maart 3-4 eieren
broedtijd van 29-32 dagen
uitvliegen na 6 weken
volledig zelfstandig na 2-3 maanden

Bedreigingen

schadelijke chemische stoffen via hun prooi
fanatieke eierzoekers/ wind/ nestverstoring

Bescherming

beschermde vogel
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1. Algemene kenmerken
De slechtvalk is onze grootste inheemse valk en wordt dikwijls “de snelste vogel
ter wereld” genoemd. Als hij zich vanuit een hoogte op een prooi stort kan hij
snelheden van meer dan 300 km per uur halen. Dat is geen actieve vlucht, het is
feitelijk “snel vallen” doordat hij met zijn aerodynamische bouw en houding
nauwelijks weerstand ondervindt.
De slechtvalk is een forse valk met
voor de mannetjes een lengte van 46
cm en een vleugelspanwijdte van 85
cm. Hun gewicht varieert van 600 tot
750 gram.
De vrouwtjes kunnen een lengte van 54
cm en een vleugelspanwijdte van 115
cm bereiken.
Hun gewicht schommelt tussen 900 en 1300 gram.
Slechtvalken hebben een vaalwitte onderkant met
zwarte dwarsbandjes. De bovendelen zijn blauwgrijs.
Ze hebben een donkere kop met een brede, zwarte,
sikkelvormige baardstreep. Deze baardstrepen
fungeren waarschijnlijk als vlekken die licht
absorberen en reflecties tegengaan, met als
resultaat dat slechtvalken hun prooi nog beter kunnen zien.
Hun hals en wangen zijn wit.
Hun poten, oogrand en washuid zijn geel, maar hun snavel is donkergrijs.
Jonge slechtvalken zijn bruin en in de
lengte gestreept vooraleer ze hun
volwassen verenkleed krijgen.

Vrouwtje en mannetje
(http://www.valkenvooriedereen.be/)
jonge vogel
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De ogen van de slechtvalk zijn groter en zien ook scherper dan mensenogen.
Ze kunnen van op een hoogte van 300 meter een prooidier herkennen.
Men kan de slechtvalk herkennen aan zijn gedrongen gestalte, de lange en spitse
vleugels en ook aan de relatief korte staart.
Slechtvalken hebben een typische roep namelijk een schreeuwend gekekker:
“kek-kek-kek-kek”

2.

Leefmilieu

De slechtvalk bewoont vooral steile rotswanden en ravijnen, maar ook hoge
gebouwen.
Hij is een bewoner van open, afwisselende landschappen met relatief weinig
bebossing, zoals heide en moerasgebieden. In halfwoestijnen en steppen hebben
slechtvalken het meeste voordeel van hun gezichtsvermogen.

3.

Voorkomen

De slechtvalk komt, met uitzondering van Antarctica, op alle continenten voor.
Hij kan zich uitstekend aanpassen aan zijn leefmilieu. Slechtvalken in Canada of
Siberië trekken regelmatig zuidwaarts om te overwinteren.
In Europa leven ongeveer 5000 paren van de slechtvalk.
In België is de slechtvalk een standvogel. Hij blijft in de ruime omgeving van zijn
nestplaats. Hij kan zowel in de stad voorkomen als in bergachtige gebieden met
rotsen en kloven om te broeden.

4.

Voedsel
Met snelheden van 100 km per uur tijdens
de actieve, horizontale vlucht en de nog
veel snellere duikvlucht, gaat de slechtvalk
achter andere vogels aan.
Op het menu staat elk vliegend dier.
Slechtvalken jagen in paarverband. De ene
slechtvalk is de achtervolger, terwijl de
andere zich hoog in de lucht klaarhoudt om
zich met opgevouwen vleugels op de prooi
te storten.

( http://www.valkenvooriedereen.be/)
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Duiven en vooral verwilderde stadsduiven, vormen bij ons het leeuwendeel van de
prooien.
Slechtvalken grijpen ook hun prooi op de
grond. Hoewel ze zelden op zoogdieren
jagen,verschalken ze soms ook een konijntje!
Gemiddeld heeft een slechtvalk per dag 100
gram voedsel nodig. Van zodra er jongen zijn
heeft hij meer voedsel nodig.

prooi op de grond
Tijdens de broedtijd moeten ze dikwijls ver
vliegen om voldoende voedsel te vinden.
Als men wil te weten komen wat hun prooidieren
zijn, hoeft men enkel de plaatsen te
inspecteren waar ze het verenkleed van hun
prooidieren afgerukt hebben en waar ze ook
hun braakballen deponeren.

prooirest

Het dieet van de slechtvalken is bijzonder divers. Bij de Brusselse slechtvalken
zijn dit jaar (2017) maar liefst 62 prooisoorten geteld.
Dat ze niet afhankelijk zijn van één voedingsbron, verklaart waarschijnlijk hun
reproductief succes.

5.

Voortplanting

De slechtvalk is geslachtsrijp op een leeftijd van 3 jaar.
Een paartje slechtvalken is voor het leven verbonden.
Ze broeden gewoonlijk op hoge, ontoegankelijke plaatsen.
Het mannetje en vrouwtje keren meestal ieder jaar terug naar dezelfde
broedplaats.
De rotsrichels moeten genoeg plaats bieden aan een broedsel van vier jongen
Ze moeten ook buiten het bereik van roofdieren liggen.
Slechtvalken kiezen enkel onbegroeide plaatsen omdat ze geen nest bouwen.
Ze leggen hun eieren in een eenvoudige uitholling.
Van eind maart tot mei is het broedtijd.
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Er worden dan
meestal drie of
vier witachtige
eieren met
roodbruine
spikkels
gelegd. Nadat
het laatste ei is gelegd begint het broeden;
dat is iets wat meestal door het vrouwtje op
zich wordt genomen.
( http://www.valkenvooriedereen.be/)
De broedduur ligt tussen 29 en 32 dagen. Al na 3 weken hebben de jongen een
volledig verenkleed en beginnen ze met hun vleugels te slaan om de vliegspieren
te oefenen.

De kuikens blijven 35 tot 42
dagen in het nest.
Na 2 tot 3 maanden zijn de
jongen volledig zelfstandig en
trekken ze weg uit het
leefgebied van hun ouders. Er is
maar één legsel per jaar.

4 jongen klaar om te ringen ( St. Pietersziekenhuis Leuven)

6.

Levenswijze

Slechtvalken broeden op kliffen en op bergwanden, in nissen en op richels; ook in
oude nesten van roofvogels en kraaien. Steeds vaker ook in nestkasten die in
steden op kantoorgebouwen en torens worden geplaatst.
Ze jagen vaak ver van het nest, in open landschappen met veel vogels.
Buiten de broedtijd leven ze meestal solitair. Ze zitten vaak op de grond of op
een paaltje, maar ook op een hoog uitkijkpunt (masten).
Een groot aanbod aan prooien is cruciaal.
Dankzij het project in Brussel werd ontdekt dat de slechtvalken op de
kathedraal zowel overdag als ’s nachts jagen. Een verrassende vaststelling voor
een vogel die normaal enkel overdag actief is! Dit gedrag is een aanpassing aan
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het stadsleven, want het is de halo van de straatverlichting die ervoor zorgt dat
de valken ook ‘s nachts genoeg licht hebben om hun prooien in de lucht te grijpen.
En dit verklaart meteen hoe sommige trekvogels die enkel ’s nachts overvliegen,
zoals de kwartel of de zilverplevier, toch op het menu van de valken zijn beland.
De levensverwachting in het wild is ongeveer 20 jaar.

7.

Bedreiging en bescherming

Slechtvalken werden vroeger veel vervolgd en gevangen voor valkenjacht.
Ze zijn in de jaren zestig en zeventig in grote delen van Europa bijna verdwenen
door gebruik van pesticiden (vb. DDT). Het effect van DDT is het dunner worden
van de eischaal zodat de eieren voortijdig barsten en er geen jongen uitkomen.
Deze gifstoffen worden door de natuur niet afgebroken. Ze stapelen zich in de
loop van de voedselketen steeds meer op. Daardoor krijgt een slechtvalk die op
het einde van de voedselketen staat, enorme hoeveelheden opgestapeld gif
binnen. Dat heeft ernstige gevolgen voor de voortplanting.
Na het verbod op bepaalde pesticiden zijn de slechtvalken sterk toegenomen.
Deze toename is versneld door het uitzetten van vogels en het aanbieden van
nestgelegenheid (nestkasten).

Nestkast op St. Maartensdal in Leuven
Ze worden lokaal bedreigd door bergbeklimming (verstoring van nesten).
Ze zijn kwetsbaar door de ontwikkeling van grootschalige windenergie.

Maria Renders
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You Tube
Slechtvalken Brussel

Filmpjes
herken de slechtvalk www.youtube.com/watch?v=AA3vujl8AE
voederen www.youtube.com/watch?v=pefBjwwUFrg
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