
De buizerd 

Je ziet hem vaak op een 
paaltje zitten Niet om uit 
te rusten. Nee, hij zoekt 
dan de Weilanden af naar 
muizen en andere prooi. Hij 
vreet ook wel dode beesten. 
Vooral 's Winters Zijn hier 
een heleboel buizerds De 
buizerd is net 

een toverbal 
Soms is hij heel donkerbruin 
maar een andere buizerd kan 
wel helemaal wit zijn. Z'n nest bouwt hij in een boom. 

Oer fjouwer rôffûgels Over vier roofvogels Over vier roofvoegels 

Hieronder vind je wat informatie over een kwartet roofvogels. De informatie is geschreven in de drie talen die in 

de Stellingwerven gesproken worden. Probeer maar eens of je alles kunt lezen. 

De spaflNer 
De sparwet (sperwer) is in 

oskfûget mat hy komt 
winte,cleis faak Vn doarpen 
en stêden. Sa no en dan sit 
er sa fÛI achter in lytse 
fûgel oan, dat er him dea- 

1 fljocht tsjifl de glêzen. Hy 
liket in proe op de hauk, 

mat hy is wol lytset. Syn nêst mak- 

ket er Vn in be„. 

De wiekel 
De wiekel (torenvalk) staot vaeke stille 

in de tocht. Hili dot dat mit de vleu-
gels en de stat. Als hij zo stille staot, 

zocht hi'j naot moeZen. Et manne
-

gien het een griesblauwe kop en 
is roodbruun op 'e rogge. Et wiefien 

it een tochti 
is alliend mat bruun m 	 mat 
ge boek. De wiekel bouwt zels gien nust,  
brödt in oolde nust en van ere grote voegels of 

bi'jglieks in hol ten in bomen. 

Opdracht 
Hieronder staan een paar rijtjes met woorden. 
In het Fries, het Nederlands en het Stellingwerfs. 
Zet een groene streep onder de Friese woorden. 

Aaien - eieren - eler 
Muis - mûs - moes 
Nust - nest - nêst 
Fearren - veren - vere 
Sturt - staart - stat 
Broeden - bruden - briede 
Pealtsje - paoltien - paaltje 
Do - duif - doeve 

De havik 
De havik is een echte bos- 
voegel. Hi'j kan goed om de / 
bomen henne vliegen en 
pakt dan veural voegels. 
Now en dan pakt hi'j ok 
wel postdoeven. Et nust 
maekt hij in een hoge 
boom. Et is een brune voe- 
gel, mar veur op de boek is hi'j witachtig 
mit donkere strepen. Hi'j is groter as een 
blauwe wiekel (sperwer). 

Schrijf hieronder alle Stellingwerfse woorden 
in alfabetische volgorde. 

kbin veur ginene bange. Ik bin niet ten\ 


