De wolf is een prachtig roofdier en laat zich ook
steeds vaker weer in Nederland zien. Cool! Wist jij
deze 13 feitjes al?
1. De wolf kan zijn hoofd 250 graden draaien. De mens maar 180 graden. Dat is superhandig als hij
’s nachts op pad gaat om eten te vinden.
2. Het gebit van een wolf bestaat uit 42 tanden. Deze tanden zijn niet allemaal hetzelfde. Hij heeft
12 snijtanden, 16 hoekkiezen, 10 scheurkiezen en nog eens 4 hoektanden. Deze hoektanden
gebruikt hij om een prooi te vangen en vast te houden. Dit zijn ook de ‘enge’ tanden die je altijd
ziet.
3. Een mannetjes- en vrouwtjeswolf blijven vaak hun hele leven samen. Per jaar kan een vrouwtje
één keer zwanger worden en per keer worden er 4 tot 5 welpen geboren.
4. Een wolf kan als het moet 2 weken zonder voedsel. Als er genoeg voedsel is, kunnen ze wel
10 kilo per dag eten.
5. Een wolf wordt geboren met blauwe ogen. . Pas als hij ouder wordt, kleuren zijn ogen goudgeel.
6. Met zo’n 55 kilometer per uur kan de wolf behoorlijk snel rennen!
7. Zwemmen kan hij ook goed. Wel 13 kilometer ver!
8. Als de oren van een wolf plat tegen zijn kop liggen, is hij bang. Met zijn oren kan een wolf dus aan
andere wolven laten zien hoe hij zich voelt.
9. Een wolf hoort hogere tonen dan wij mensen. Deze tonen gebruikt hij bijvoorbeeld tijdens de 		
jacht om met andere wolven te praten.
10. Wolven zijn ongeveer 125 jaar geleden verdwenen uit Nederland en België. We joegen ze weg 		
omdat ze onze schapen doodbeten. Gelukkig duikt hij nu weer steeds vaker op in België en
Nederland. Op de Veluwe in Nederland woont zelfs een wolvenpaar!
11. Wolven vallen bijna nooit mensen aan. Als ze het toch doen, is de wolf extreem hongerig of heeft
hij zich vergist.
12. De wolf is de wilde voorouder van de hond. Duizenden jaren geleden ging de mens de wolf als
jachtmaatje gebruiken. Deze wolven werden heel tam en wij zorgden ervoor dat ze met elkaar
paarden. Hierdoor zijn er veel verschillende soorten honden ontstaan.
13. Wolven huilen niet omdat ze verdrietig zijn, maar om met elkaar te
praten tijdens de jacht. Het is dus niet waar dat wolven alleen huilen
met volle maan! Ze huilen vooral als het donker wordt en ze op jacht
gaan.

