De lijsterbes
(wetenschappelijke naam: Sorbus)

Niet alleen lijsters lusten graag de besjes
van de lijsterbes. Allerlei vogels zijn dol
op de vruchtjes. Dit zijn eigenlijk kleine
appeltjes.

blad

Verspreiding zaden
Vogels eten de besjes. En ze vliegen weer weg. Daarna
poepen ze de besjes op een andere plek uit. Zo verspreiden
ze de zaden die in de besjes zitten. Uit die zaden kan weer
een nieuw boompje groeien. Kleine lijsterbessen staan vaak
onder grotere bomen. Of op open plekken in het bos.

bloemetje

Eetbare bessen
De bessen zijn in augustus rijp. Ook mensen kunnen ze eten.
Ze zijn gezond. Want er zit veel vitamine C in. Je kunt ook jam
maken van bessen van lijsterbessen.
Snel groeien
De lijsterbes groeit snel. Maar de boom wordt niet zo oud.
Niet ouder dan 30 of 40 jaar. Heel hoog wordt de lijsterbes
ook niet. Niet hoger dan 10 meter. Dat is ongeveer even
hoog als een gebouw met 3 verdiepingen.
Blad als een veer
Ze noemen het blad van de lijsterbes veervormig. Waarom?
Omdat het een beetje lijkt op de veer van een vogel. Kleine
blaadjes maken samen één lijsterbesblad. Elk blad heeft 9 tot
15 kleine blaadjes. Die hebben randen met scherpe tandjes.
Als een zaag.

Internet
Heb je zelf een filmpje gemaakt over de natuur? Dan kun
je dat opsturen naar het tv-programma Vroege Vogels. Zo
filmde iemand heel veel vogels in de lijsterbes. En stuurde
het filmpje op.
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Mooie foto’s van de lijsterbes vind je op Bomenbieb.nl.
Van de tak van de lijsterbes kun je een fluitje maken.
In dit filmpje zie je hoe.
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)

Meer weten over de lijsterbes?
- De boom is familie van de appel en de peer. Alle drie
horen ze tot de rozenfamilie.
- De lijsterbes bloeit in mei.
- De bloemen van de lijsterbes zijn groot en wit.
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