
 

Dieren die in een berk wonen 
Vliegende eekhoorns, boomkruipers en vinken 
 
In Finland leeft een bijzonder dier: de vliegende eekhoorn. Samen met gewone eekhoorns 
en vinken leeft hij graag in berkenbomen. 
 

Hoog in de boom zit een schattig diertje. Het is een zeldzaam dier: de vliegende eekhoorn. 
Die leeft in holle bomen. Deze heeft zijn holletje in een oude berkenboom. 

Een piepklein jong vliegend eekhoorntje knabbelt aan een zacht en warm dekentje van 
haar, waar zijn broertjes en zusjes onder verscholen zitten. In dezelfde boom hebben ook 
eekhoorns en vinken hun nest. 

In Finland zijn vliegende eekhoorns heel zeldzaam, dus zijn het daar beschermde dieren. De 
mens heeft zoveel bossen gekapt dat dit dier bijna nergens meer vermolmde oude bomen 
kan vinden om zijn holletje te maken. 

Vliegende eekhoorns maken ook wel hun nest in vogelhuisjes, dus kunnen wij ze helpen 
door huisjes voor ze te maken.  

Vliegende eekhoorns zijn niet makkelijk te zien, want ze zijn meestal 's nachts actief en ze 
blijven altijd op de hoogste takken.  

Terwijl dit schattige diertje op zoek is naar eten – blaadjes, knoppen en bessen – komt hij 
zijn buurman de groenling tegen. Kijk maar, de groenling heeft zijn nest in de vork van de 
berk, tegen de stam aan. Goed kijken. Hij heeft van stro en mos een nest gebouwd en dat 
goed gecamoufleerd. 

Een vrouwtjesvink met haar wat saaie kleuren. Ze trekt materiaal los om haar nest te 
bouwen.  En daar is het mannetje. Wat een druktemaker. De mannetjesvink is heel kleurig, 
met een steenrode borst en een blauwe kop. Vinken komen veel voor, ook bij jou in de 
buurt. Ga er maar eens op uit met een verrekijker, dan zie je ze vast. Het is heel stil in het 
vinkennest.  

Even verderop zit een familielid van de vliegende eekhoorn. Rode eekhoorns komen veel 
voor. Ze zijn niet altijd even welkom, want ze halen wel eens vogelnesten leeg.  

Boomkruipers en vinken leven in oude bossen met veel verschillende boomsoorten, jonge 
en oude door elkaar. Oud bos biedt ruimte aan allerlei verschillende diersoorten, er is veel 
voedsel en er zijn veel nestelplaatsen. Vijanden van de vliegende eekhoorn zijn, behalve wij 
mensen, de havik en de boommarter. 

De eekhoorntjes zijn hun staart aan het poetsen. Hopelijk is hun moeder in de buurt, want 
je weet maar nooit wie er bij het nest kan langskomen. 

Gelukkig! Het is moeder, zo zacht, warm, wollig en veilig. Deze vliegende eekhoorn is een 
goede vriend van ons. Misschien krijgt hij ook wel een andere vliegende eekhoorn als 
buurman. 
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