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SPREEKBEURT WOLF

WAAROM EEN SPREEKBEURT
OVER DE WOLF?

Het kan zijn dat er vandaag of morgen wolven in Nederland gaan wonen. In Duitsland leven er al 250 en in
Frankrijk 300. Van daaruit is het eigenlijk nog maar een klein stukje naar Nederland. Zeker als je bedenkt
dat een wolf soms wel 60 kilometer in 1 nacht kan afleggen. Dat is dezelfde afstand als van Amsterdam naar
Den Haag! Maar je zult ze niet zo gauw tegenkomen als je door het bos wandelt. Wolven zijn namelijk erg
schuw. Hoe stoer ze er ook uitzien; voor mensen zijn ze behoorlijk bang.

Maar grootmoeder, wat heeft u grote tanden!

En … veel mensen zijn ook behoorlijk bang voor wolven. Dat komt vooral door sprookjes en allerlei boeken
en films waarin wolven een bloeddorstige rol spelen. Denk maar aan Roodkapje, De wolf en de zeven
geitjes, Peter en de Wolf, Harry Potter, Twilight enz. [hier kun je zelf ook boeken, films, muziek of games
invullen waarin wolven voorkomen.]
Het is dus niet raar dat veel mensen bang zijn voor wolven. Een grommende wolf met ontblote tanden ziet
er angstaanjagend uit en heb je weleens een wolf horen huilen? [speel nu het geluidsfragment af van een
huilende wolf]. Toch iets heel anders dan het gekef van een chihuahua!
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WAAROM WOLVEN HUILEN

Het heet huilen, maar tranen komen er niet aan te pas. Wolven huilen om verschillende redenen,
bijvoorbeeld om andere wolven te waarschuwen: ‘Deze plek is bezet, wegblijven!’ betekent het dan.
Wolven huilen ook tijdens de jacht. Jagen doen ze samen. Ze huilen om te laten weten waar iedereen is. Zo
laat Wolf 1 bijvoorbeeld weten: ‘Ik loop linksachter’. Wolf 2 reageert met: ‘Ik linksvoor’. Wolf 3 huilt: ‘Ik
ben rechtsachter’ en Wolf 4 antwoordt met: ‘En ik loop rechtsvoor’. Als iedereen zijn plaats bekend heeft
gemaakt, huilen ze nog eens om het teamgevoel te versterken.
Soms huilt een eenzame wolf omdat hij gezelschap van een andere wolf zoekt. Wolvengehuil in een roedel
versterkt de vriendschapsband en laat alle roedelleden weten dat ze erbij horen.

De wolvenfamilie

Een wolvenfamilie noem je dus een roedel. In een roedel heeft iedereen een vaste plaats. De leider is een
ervaren mannetje dat goed kan jagen. Hij beschermt de roedel en is het middelpunt van de familie. Zijn
vrouwtje krijgt de welpjes. Een wolvenstel blijft vaak een leven lang bij elkaar. De andere wolven hebben
een lagere rang, maar zijn net zo belangrijk voor de roedel. Zo passen ze bijvoorbeeld op de pasgeboren
welpen als de andere wolven op jacht zijn. De jongen blijven minstens een jaar bij de roedel.
Uiteindelijk gaan ze weg om zelf een gezin te stichten.
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WEETJES OVER DE WOLF
Een wolf …

• kan 15-20 jaar oud worden (in het wild meestal 10)
• rent op zijn tenen
•kan goed zien in het donker
• hoort hogere tonen dan mensen
• ruikt soortgenoten op 300 meter afstand
• kan snel rennen: 50 kilometer per uur
• kan in 1 nacht 60 kilometer afleggen
• kan wel 13 kilometer zwemmen
• een pasgeboren wolfje (welp) kan in de eerste weken na zijn geboorte niet zien, horen of ruiken
• heet officieel Europese of grijze wolf
• wordt in de wetenschap Canis lupus genoemd
• is tussen de 60 en 80 centimeter hoog
• weegt 35 tot 45 kilo
• heeft een lichtgrijze, witte, bruine, rossige of zwarte vacht
• leeft in Noord-Amerika, Azië en Europa
• hoort op 9 kilometer afstand een andere wolf
• ruikt een prooidier op wel 2 kilometer afstand – zelfs met tegenwind!
• kan ook goed opzij kijken: een mens heeft een zichthoek van 180° en een wolf heeft er een van 250°
• kan in 1 keer wel 8 kilo vlees eten, dat zijn 45 hamburgers!
• eet daarna soms wel 2 weken helemaal niets
• wordt met blauwe ogen geboren: daarna worden ze goudgeel
• eet vooral reeën, edelherten en biggen van wilde zwijnen; soms andere dieren zoals muizen,
konijnen, hazen en bevers en hij eet ook wel aas
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FAMILIE VAN DE HOND
Hond of wolf?

Alle honden stammen van de wolf af.
Van een supergrote Deense dog tot een piepklein dwergteckeltje. Die lijken natuurlijk helemaal niet meer
op een wolf dus daar zul je je niet zo snel in vergissen. Maar een donkergekleurde Duitse herder of een
Siberische husky; dan moet je echt wel twee keer kijken voor je het zeker weet. Je kunt het vaak zien aan de
snuit: die van een wolf is langer en spitser dan die van een hond. En een wolf zal niet vrolijk op je af komen
lopen, want hij is bang voor mensen. En je kent misschien het gezegde ‘blaffende honden bijten niet’? Dan
zijn het ook geen wolven: een wolf blaft vrijwel nooit.

Teckels

Duitse herder

Siberische husky
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DE WOLF IN NEDERLAND
Een wolf gaat ergens wonen waar geen andere wolven zijn, waar voldoende voedsel en water te vinden is
en waar hij in alle rust zijn jongen groot kan brengen. In ons land leven 100.000 reeën. De wolf zal hier dan
ook voornamelijk op deze dieren jagen.
Een wolf heeft een enorm groot leefgebied – een territorium – van wel 250 vierkante kilometer. Dus op de
Veluwe kunnen 4 roedels komen wonen. In Nederland zal een wolf veel wegen moeten oversteken om zijn
territorium te bewaken. Het gevaar bestaat dan dat hij wordt doodgereden.

Poep en pies

Wolvenpoep

Een wolf is schuw en zul je dus niet zo gauw
zien. De sporen die hij achterlaat wel. Via
zijn poep en pies laat hij geursignalen achter.
Een wolvendrol ziet er anders uit dan een
hondendrol. De keutels van een wolf zijn dikker
en groter en bevatten veel kalk, botresten en
haren van prooien. Bovendien liggen ze vaak op
opvallende plekken zoals midden op de weg en
op heuveltjes. Dat doet hij om zijn territorium
af te bakenen zodat andere wolven er niet gaan
wonen. Dat afbakenen doet de wolf ook met zijn
urine: daarmee legt hij een soort onzichtbaar
hek aan.

Slim familiedier

Als je dit allemaal weet, begrijp je vast dat de
wolf zijn slechte naam niet verdiend heeft. Hij
is geen gevaarlijk monster die kleine kindertjes
opeet of die je aanvalt als je in een donker bos
loopt. Een wolf is een prachtig dier. Hij is slim,
sociaal en hij zorgt goed voor zijn familie.
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Waar kun je een wolf van
dichtbij bekijken?
Artis – Amsterdam
Blijdorp – Rotterdam
Ouwehands Dierenpark – Rhenen
Dierenrijk Europa – Mierlo
GaiaZOO – Kerkrade
Hoenderdaell – Anna Paulowna
Park Oikos – Ruinen

Filmpje

Hier kun je een filmpje bekijken dat je kunt
laten zien in de klas. Na het filmpje kunnen je
klasgenoten vragen stellen en is het leuk om
samen de opdracht van de boswachter te gaan
doen. Dat is meteen een mooi einde van je
(zeer geslaagde ;-) spreekbeurt!

Speur lekker zelf verder!

Deze spreekbeurt is natuurlijk nog niet helemaal af, want JIJ bent degene die hem gaat houden. Jij bepaalt
dus hoe hij er precies uit gaat zien. Er staat al best veel informatie in, maar er is nog veel meer te vinden.
Kijk bijvoorbeeld op:
• natuurmonumenten.nl/tien-feiten-over-de-wolf
• wolveninnederland.nl/wolven/
Haal eruit wat jij leuk en interessant vindt om te vertellen aan je klas. Speur ze!

Ga naar www.OERRR.nl en meld je aan! Je krijgt elk
seizoen de kaarten van OERRR in je brievenbus.
Vol leuke tips om zelf de natuur dichtbij huis te horen,
zien, ruiken en voelen.

