
De gele kornoelje is een bijenplant. 
Ze bloeit voordat de bladeren 
verschijnen en biedt in februari 
al voedsel aan de insecten. 
De donkerrode vruchtjes zijn 
heel zuur, maar daar trekken de 
vogels zich niks van aan.

Gele kornoelje



Voor de mens is de liguster giftig, 
maar vele dieren zijn er dol op. 
Het is de favoriete plant van de 
mooie ligusterpijlstaart, een 
nachtvlinder. Andere insecten 
houden van de geurige bloemen. 
In de winter lust vooral de 
kramsvogel de zwarte besjes.

Liguster



De vruchtjes doen aan het 
hoofddeksel van een kardinaal 
denken, vandaar hun naam. Met 
hun oranje en roze kleuren zijn ze 
prachtig. Voor de mens zijn alle 
delen van de kardinaalsmuts giftig, 
maar vogels eten hun bessen wél. 

Kardinaalsmuts



De hondsroos is één van onze 
inheemse rozen. Ze groeit al 
klimmend tot bovenin heggen en 
houtkanten. Zowel de bladeren, 
bloemen als rozebottels worden 
door heel veel insecten en vogels 
erg gewaardeerd als voedsel.

Hondsroos 



De Gelderse roos is geen echte 
roos, maar een kleine boomsoort 
die bloeit in mei en juni, met mooie 
schermen. De buitenste bloempjes 
zijn het mooist, maar niet vrucht-
baar. Ze dienen enkel om insecten 
te lokken. De binnenste bloempjes 
hebben veel stuifmeel en nectar. 
Vooral roodborstjes en lijsters 
vinden de rode bessen lekker.

Gelderse roos



Kamperfoelie is geen boom of 
struik, maar een klimplant. 
Je herkent hem in de lente aan zijn 
heerlijke geur en mooie bloempjes. 
De bloempjes scheiden hun geur 
vooral ‘s avonds en ‘s nachts af. 
De plant is in het bijzonder geliefd 
bij nachtvlinders.

 

Kamperfoelie



De meidoorn geeft door zijn 
stekels extra beschutting aan kleine 
vogels. Maar daarnaast biedt hij 
met zijn bessen welkom voedsel. 
Ook de bloesems trekken insecten 
aan, die op hun beurt weer voedsel 
vormen voor akkervogels.

Meidoorn



De sleedoorn geeft door zijn stekels 
extra beschutting aan kleine vogels. 
Daarnaast biedt hij met zijn kleine 
pruimpjes welkom voedsel. Ook de 
bloesems trekken insecten aan, die 
op hun beurt weer voedsel vormen 
voor akkervogels. De sleedoorn 
bloeit heel vroeg; zo is er al snel 
voedsel te vinden voor de insecten.

Sleedoorn



Zoals de naam al laat vermoeden, 
zijn vogels dol op de bessen van 
de inlandse vogelkers. Die hangen 
op het einde van de zomer talrijk 
in glanzend zwarte trosjes aan de 
bomen. De bloesems ruiken 
heerlijk, en dat vinden ook de bijen!

Inlandse 
vogelkers


