Merel eet taxusbes, deze zijn giftig voor mensen
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Gevulde dennenappel
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In de herfst is er voor vogels veel voedsel te vinden in de natuur, zoals
zaden en bessen. Heel veel bessensoorten zijn voor mensen niet lekker
of zelfs giftig, zoals de bessen van taxus of hulst. Vruchtenetende vogels
(zoals merels) kunnen deze bessen wel eten, omdat ze de pit waar het gif
in zit onverteerd uitpoepen. Richting de winter wordt het voedsel schaarser, het is voor vogels moeilijker om bessen en zaden te vinden.
Voor insecteneters (zoals het roodborstje) wordt het nog lastiger, want er
zijn in de winter nauwelijks insecten te vinden. Veel insecten leggen voor
de winter eitjes en sterven, of ze zoeken een warm verstopplekje om te
overwinteren. Insectenetende vogels schakelen dan vaak noodgedwongen over op het eten van zaden. Wil je vogels bijvoeren, vergeet dan de
insecteneters niet, kies behalve zaden en fruit ook voor vogelvoer waaraan
insecten, zoals meelwormen zijn toegevoegd.
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Wandel in de buurt met de kinderen en kijk
goed rond: Wat is er op dit moment te eten voor
vogels. Zie je struiken met bessen? Zijn er zaden?
Vliegen of kruipen er nog veel insecten rond?
Kies vervolgens een boom uit die als kerstboom
versierd kan worden en maak eetbare kerstornamenten voor vogels om in de boom te hangen.
Lekker voor de vogels en leuk om naar te kijken.
Appelschijven: Snij schijven van een appel,
verwijder het hart met een appelboor en haal
een ophangkoordje door het gat. Smeer eventueel
vogelpindakaas (zoutloos) op de onderste helft
van de schijf en doop in vogelvoer.
Kersthanger: Los gelatine blaadjes op in een
beetje kokend water, voeg vogelvoer toe en
meng goed tot alle vloestof is opgenomen. Vul
uitsteekvormpjes (bijv. in ster- of hartvorm) met
het mengsel, haal er een koordje doorheen en
druk stevig aan. Laat een dag uitharden voor je
ze voorzichtig uit de vormpjes drukt.
Gevulde dennenappel: Bevestig een koordje aan een dennenappel, vul de openstaande
schubben met vogelpindakaas en rol de dennenappel door vogelvoer.

