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Vogelpuzzel Koekoek!

Sommige vogels hebben een tweede naam, een bijnaam of vertonen opmerkelijke 
gedrag of fysieke kenmerken. Test uw vogelkennis met deze puzzel!

Zet de letters in de vetgedrukte hokjes in de juiste volgorde in de balk onder
de puzzel en ondek welke vogel wij zoeken
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Horizontaal
3. zangvogel - verdedigt fel zijn territorium
4. deze alk lijkt het meest op een pinguïn
6. nest gemaakt van modderballetjes - met open bovenkant
9. houdt spectaculaire schijngevechten tijdens baltsperiode
11. meest bekende kleine uil
12. vliegt met ingetrokken nek
13. vogel met lange oprichtbare kuif
14. niet bij iedereen gelieft doordat hij zich voedt met jonge zangvogels
15. deze eend heeft wel iets weg van een gans

Verticaal
1. in nazomer in dichte wervelende zwermen
2. kenmerkende loop waarbij staart op en neer wipt
5. 's winters vaak te zien met groepen goudplevieren
7. veel geziene vogel op voedertafel
8. mannetje heeft rossige kop met geel voorhoofd
10. korte staart vaak omhooggewipt gehouden
12. loopt omhoog en omlaag langs stam

Horizontaal

3.  zangvogel - verdedigt fel zijn territorium

4.  deze alk lijkt het meest op een pinguïn

6.  nest gemaakt van modderballetjes - met open bovenkant

9.  houdt spectaculaire schijngevechten tijdens baltsperiode

11.  meest bekende kleine uil

12.  vliegt met ingetrokken nek

13.  vogel met lange oprichtbare kuif

14.  niet bij iedereen gelieft doordat hij zich voedt met jonge zangvogels

15.  deze eend heeft wel iets weg van een gans

Verticaal

1.  in nazomer in dichte wervelende zwermen

2.  kenmerkende loop waarbij staart op en neer wipt

5.  ‘s winters vaak te zien met groepen goudplevieren

7.  veel geziene vogel op voedertafel

8.  mannetje heeft rossige kop met geel voorhoofd

10.  korte staart vaak omhooggewipt gehouden

12.  loopt omhoog en omlaag langs stam

De letters in de vetgedrukte hokjes vormen samen een vogelnaam. Uw inzending graag voor 1 april a.s. sturen  

naar Vogelwacht Franeker Vogelpuzzel, p/a De Goudplevier 52, 8862 LK Harlingen. U kunt ook mailen naar  

info@vogelwachtfraneker.nl. Vermeld naast de oplossing uw naam, adres en telefoonnummer.

Bij meerdere goede inzendingen zal worden geloot; de winnaar ontvangt het prachtige boek Koekoek.  

(Zie ook Vogelboeken 2017). Ook de nummers 2 en 3 winnen een mooi vogelboek.


