VOGELBOMEN EN -STRUIKEN
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naam

hoogte

bloeit in

Vruchtvorming

bijzonderheden

Zwarte Els
Alnus glutinosa

tot 25 m

n.v.t.

september-oktober

Heeft vochtige omgeving nodig. Is aantrekkelijk voor
zaadeters zoals groenlingen en mezen.

Haagbeuk
Carpinus betulus

tot 24 m

maart-april

September

Kan in vorm gesnoeid worden en als haag gebruikt worden.
Geschikt voor schuil/broedplek.

Lijsterbes
Sorbus aucuparia

tot 20 m

mei-juni

juli-augustus

Helder oranje en bittere vruchten. Aantrekkelijk voor merels
en lijsters. Bloeit in witte schermen.

Kers
Prunus avium

tot 18 m

april-mei

juni-juli

Eetbaar voor mensen, maar vooral ook voor spreeuwen.
Heeft witte bloesem.

Hazelaar
Corylus avellana

5–15 m

februari-mei

september-oktober

Heeft humusrijke grond nodig. De kroon is struikachtig.
Lekkere noten, ’s winters eten vogels ze.

tot 13 m

maart-mei

September

Evergreen. De zaden zijn giftig. Kan door dichtheid veel licht
wegnemen.

Vogelkers
Prunus padus

tot 10 m

april-mei

September

Is struikachtig en draagt witte, rijke bloesem. Doet het beste
op wat vochtige grond.

Vlier
Sambucus nigra

3-10 m

juni

september-oktober

Deze struik bloeit in witte schermen.

Hulst
llex aquifolium

tot 7 m

mei-juni

v.a. oktober

Evergreen; Struikvormige boom.

Kardinaalsmuts
Euonymus europaeus

2-6 m

mei-juni

augustus-september

Zaden trekken vogels aan. Decoratieve vruchtvorming door
karmozijn en oranje kleuren.

Meidoorn
Crataegus monogyna

2-5 m

mei-juni

augustus-september

Rijkbloeiende volle struik en mooie rode vruchten.

Taxus
Taxus baccata
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Krentenboompje
Amélanchier lamarckii

tot 5 m

april

juli-augustus

Witte bloesem, soms al in maart. De vruchten zijn populair
bij duif, spreeuw en merel.

Haagliguster
Ligustrum ovalifolium

tot 4 m

juni-juli

September

Uitstekende schuil/broedplaats voor veel vogels. Kan in vorm
worden geknipt.

Hondsroos
Rosa canina

tot 3 m

mei-augustus

juli-september

Speciaal voor vogels die in lage struiken voedsel zoeken.

Sleedoorn
Prunus spinosa

2-3 m

maart--mei

oktober

Lekker geurende bloesem . Moet wel veel zon vangen.

Gelderse roos
Viburnum opulus

1,50-3,50m

mei-juni-juli

augustus-oktober

Helderrode bessen

Braam
Rubus fruticosus

tot 2 m

juni-juli-augustus

augustus

Vanwege doorns perfecte schuilplaats voor vogels. De roze
bloemen zijn in trek bij bijen en hommels

Framboos
Rubus idaeus

1-2 m

juni-juli

augustus

Zuurbes
Berberis vulgaris

1,25-2 m

mei

augustus-september

Klimop
Hedera helix

tot 18 m

september-oktober

november december

Kruipt over de grond of in bomen. Bloemen bezocht door
veel insecten.

Kamperfoelie
Lonicera xylosterum
Lonicera caprifolium

tot 10 m

juni-augustus
rood of geel

september-november

Heerlijk ruikende bloemen, trekken vooral nachtvlinders.
Nestelplaats voor vogels, vooral merels.

In het voorjaar gele bloemen, in het najaar rode bessen, mooi
rood kleurend blad. Doornstruik.

KRUIPERS

