Help de natuur de winter door
Het is winter. En wanneer het echt goed koud wordt, kan de natuur wel wat hulp gebruiken om de komende tijd door te komen. Help jij een
handje mee? Laat ons zien hoe jij de natuur deze winter een handje helpt. Plaats hiervan een foto op social media met #aquazoo

Maak een schuilplaats voor de egels

Misschien ligt je tuin vol met bladeren. Ruim die niet
op, maar veeg ze op een hoop. Dat is dan een heerlijk
plekje voor de egels om te overwinteren. Ook insecten
voelen zich thuis tussen een berg van bladeren. En
scharrelt er een egel rond in je tuin? Zet dan een
schoteltje water neer, geen melk. Ook zijn ze dol op
kattenbrokjes.

Versier je balkon of tuin met pindaslingers

Wanneer het vriest en helemaal wanneer er sneeuw ligt, is het voor vogels
een stuk moeilijker om eten te vinden. Vogels zijn dol op pinda’s. Rijg daarom
doppinda’s aan een koord en versier er je balkon of tuin mee. Wanneer je dat
vlak bij het raam doet, kun je vanuit huis zien hoe de vogels als ware acrobaten
aan de slingers hangen.

Zet een voederhuisje in je tuin/balkon/schoolplein

Niet alle vogels kunnen aan een pindaslinger hangen. Bouw voor deze vogels en
ook voor eekhoorns een voederhuisje. Leg hier de pinda’s en ander voederzaad
op en je hebt een overdekte picknickplek voor deze dieren. Let wel op dat je het
voederhuisje hoog genoeg plaatst, zodat de katten er niet bij kunnen.

Bouw zelf een voederhuisje

Voederhuisjes hoeven niet altijd heel groot te zijn, je kunt ook een kleiner
formaat in de boom hangen. Neem een halve sinaasappel of een halve
kokosnoot, schep het vruchtvlees eruit en vul met dingen waar vogels dol op
zijn. Denk aan vogelvoer, havervlokken, rozijnen, broodkruimels, etc. Hang het
vervolgens met een stuk touw op aan een tak in de tuin en zorg dat je hem
hoog genoeg hangt, zodat de katten er niet bij kunnen. Klaar is je voederhuisje.

Plaats of bouw een insectenhotel

Hang een insectenhotel op in je tuin. Sommige insecten zoeken
daar een schuilplaats als het echt koud wordt.

Hang een nestkastje op

Ook in de winter kun je alvast een nestkastje ophangen in
jouw tuin, ze worden dan door de vogels gebruikt om in te
overnachten. Lekker warm! Let op, hang het nestkastje niet in
de buurt van het insectenhotel, want dit is voor de vogels een
ware lekkernij. Je kunt hem uiteraard wel bij je voederhuisje of
pindaslinger plaatsen.

