Beplanting in de volière
tekst en foto's: Erik Wevers

Beste lezers van Aviornis, deze keer eens geen artikel over vogels, maar over het
groen dat in onze volières zou kunnen staan. Helaas ziet men te weinig groen in
de vluchten omdat de meeste mensen er niet genoeg van af weten. Bovendien
denken velen nog steeds dat met veel beplanting in je volière je de vogels minder
kunt zien. Het is precies andersom. Vanwege het vele groen voelen de vogels zich
veiliger en is hun natuurlijke gedrag ook beter te observeren. Hierbij een oproep
aan iedereen: gooi die oude kerstboom uit de volière en plant iets waar de vogels
ook wat aan hebben.
Dit artikel is bedoeld als handleiding voor het begin van een wat natuurlijker uitziende inrichting van uw volière. Veel zal afhankelijk zijn van vooral de omstandigBlz. 58
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heden van uw eigen volière: grondsoort, zon- en schaduwmomenten
zijn bijv. belangrijke uitgangspunten bij de keuze van uw beplanting.
Zet bijv. dus geen rozen in de schaduw, dat wordt toch nooit wat.
Alleen met veel kunst- en vliegwerk zijn planten dan in leven te houden. Op de lange duur werkt dat niet. Pas de planten aan de omstandigheden aan. Tevens is het een en ander afhankelijk van de soorten
vogels die u hebt. Het is bijv. haast onmogelijk om planten te combineren met kromsnavels of soorten als glansfazanten. De beplanting
in uw volière zal er dan net zo uit komen te zien als het regenwoud
in Viëtnam nadat de Amerikanen dat ontbladeringsspul gebruikten.
Verder zijn uw eigen voorkeur, de grootte van de volière, etc., allemaal bepalende factoren bij uw beplantingskeuze. Het voert daarom
in dit artikel ook weer veel te ver om bij iedere plant de bijzondere
kenmerken zoals hoogte, etc. te vermelden. Wel heb ik geprobeerd
enkele categorieën te maken waarmee u uit de voeten kunt. Ik heb
gebruik gemaakt van de officiële wetenschappelijke namen omdat
dat de enige garantie is dat u bij een kweker ook daadwerkelijk de
goede plant geleverd krijgt. Nederlandse namen zijn daarbij veel te
verwarrend. Enkel voor erg bekende planten heb ik hierbij een uitzondering gemaakt.
Probeer bij de inrichting tenminste rekening te houden met verschillen in bladvorm en bloeiwijze en -tijd en dat bijv. groenblijvers niet
allemaal op één plek staan, maar verdeeld over de totale volière. U
zult bij de verschillende categorieën enkele planten meerdere keren
tegenkomen. Dit is omdat sommige planten voor verschillende doeleinden te gebruiken zijn en ik vooral een beetje overzicht wil garanderen. U als
lezer hebt niets aan een lange lijst met alleen maar moeilijke namen met als gevolg
dat een keuze maken te moeilijk, zoniet onmogelijk is.
Nog een kanttekening mijnerzijds: u zult in het artikel geen laurierkers en coniferen
tegenkomen. Natuurlijk zijn dit gemakkelijke planten en de vogels kunnen er beschut in zitten, dat wist u natuurlijk al. Maar ik heb persoonlijk een grondige hekel
aan dit soort plastic begraafplaatsachtige planten, vandaar.

Giftige planten
In de periode van 35 jaren dat ik met vogels bezig ben, heb ik bijna nooit iets gehoord van echt schadelijke planten voor vogels. Veel giftige bessen gaan zo snel
door het spijsverteringskanaal van vogels dat ze geen schade veroorzaken.

Verzorging
Over de verzorging van dit groen zijn in dit artikel geen te uitgebreide adviezen
mogelijk, Iaat u goed adviseren!
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Enkele adviezen:
- De meeste planten gaan eerder dood door
te veel in plaats van te weinig water.
- Veel vogels betekent automatisch veel
poep, wat op den duur ten koste gaat van
de meeste planten.
- Net als bij de vogels wordt kou goed verdragen mits het droog is en uit de wind,
met name 's winters.

Z,.= zon, S =schaduw, B = beide

Planten met een
tropische uitstraling
Musa basjoo- winterharde banaan (Z)
Trachycarpus fortunei- winterharde palm (Z)
Fatsia japonica (B)
bamboes (B)
rhododendrons (B)

Albizia julibrissima (Z)
Nandina domestica (Z)
Ficus carica -vijg (Z)
varens, bijv. eik- en tongvaren (B)

Magnolia grandiflora (Z)
Choisya temata (Z)
Prunus lusitanica (Z)
Ara/ia elata (Z)
Camelia japonica a/ba simplex (Z)

Planten voor extreem natte standplaats
Salix- wilgen (Z)
Sambucus- vlier (B)
Fothergilla major (Z)
Myrica gagel (Z)
Ledum groenlandicum (Z)

Alnus- elzen (Z)
Amelanchier - krentenboompje (B)
Cephalanthus occidenta/is (Z)
Vaccinium corymbosum (Z)
Hydrangea quercifolia (Z)

Planten voor droogte
cotoneasters (Z)

Mahonia japonica (Z)
/lex- hulst (B)
Amelanchier- krentenboompje (B)
Cytisus - brem (Z)
Choisya ternata (Z)
Eucalyptus (Z)
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Aucuba japonica rosa/ie (B)
Fatsia japonica (B)
Sambucus- vlier (B)
Buddleia-hybriden- vlinderstruik (Z)
Prunus lusitanica (Z)
liguster (B)
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Planten die 's winters groen blijven; beschutting vereist
rhododendrons (B)
Ilex- hulst (B)

Fatsia japonica (B)
Prunus lusitanica (Z)
Cytisus- brem (Z)
liguster (B)

Photinia fraseri (Z)
Aucuba japonica (B)
Magnolia grandiflora (Z)
cotoneasters (Z)

Mahonia (Z)
Eucalyptus (Z)

Bloeiende en besdragende planten die insecten -lokken
Buddleia- vlinderstruik (geen besdragen de) (Z)
Amelanchier- krentenboompje (B)
Mahonia (Z)
Pyracantha- vuurdoorn (Z)
liguster (B)
Rosa rugosa- rozenbottel (Z)
Ilex- hulst (B)
Sambucus- vlier (B)
cotoneasters (Z)
Verder alle soorten fruit (Z) bijv. appel, kers, druif, kiwi , braam (thornless evergreen
prikt niet), aardbei, vacciniums, framboos, etc.

Groenblijvende klimplanten
Hedera- klimop (B)
Trachelospermum jasminoides (geurend) (Z)
Passiflora caerulea- passiebloem (Z)
Lonicera brownii fuchsioides- kamperfoelie (Z)
Stauntonia hexaphylla (B)

Speciaal voor kolibries, nectar- en suikervogels
d1e buiten mogen
Lobelia cardina/is, vaste plant (Z)
Campsis radicans 'Madame Galen', klimplant (Z)
Salvia darcyi , vaste plant (Z)
Thalia dealbata, moerasplant (Z)
Crocosmia 'Lucifer', bloembol (Z)
Sophora microphylla 'Sun King', heester (Z)
Monarda 'Garden View Scarlet', vaste plant (Z)
Fuchsia magellanica, heester (Z)
Mijn nectaretende vogels prefereren deze planten boven alle soorten nectardrank
Al deze bloemen zijn rood of oranje gekleurd, de kleur waar vogels op reageren.
Ook bij bessen. Vogels ruiken slecht, rood/oranje bloemen geuren dan ook bijna
nooit. Iri gematigde streken komen bijna geen rood/oranje winterharde bloemen
voor. Als vogelbestuivers zouden die het hele jaar door moeten bloeien.
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Planten voor kamervolière/kas
voor zowel in pot als in volle grond
Hedychium- gembergewas (KK)
Fuchsia's bijv. Fuchsia boliviensis (KK)
Datura of Brugmansia, ruiken
soms te zoet binnen (KK)
Canna (KK)
tropische bamboe (TK)
passiebloemen (TK)
Erythrina (TK)

KK = koude kas
TK = tropische kas

ficussen (TK)

Heliconia (TK)
citrusgewassen, sinaasappels etc. (KK)
palmen (TK)
Stre/itzia reginae (TK)
Plumeria (TK)
grotere soorten bromelia's
en orchideeën

Bij een kamervolière, kas of zelfs terrarium is de plantenkeuze erg afhankelijk van
het type, dus een koude kas of een tropische kas. Totaal niet winterhard dus.

Na bestudering van de beplantingslijsten is u misschien opgevallen dat de meeste
planten die in de schaduw kunnen staan, ook best tegen de zon kunnen; zonminnende planten daarentegen doen het op den duur slecht in de schaduw. Voor warmteminnende planten geldt bijv. dat ze ook best tegen wat lagere temperaturen kunnen.
Veel planten die de voorkeur geven aan kou gaan vaak dood bij langdurige warmte.
De speling van de natuur gaat in deze beide gevallen meestal maar naar één kant op.
Rest mij u veel plantplezier toe te wensen in de wetenschap ''groen boven, wortels in
de grond".
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