
 

 
 

Wolf 

wetenschappelijke naam canis lupus 

 
Wolven zijn zoogdieren. Mannetjes 
zijn ongeveer 90 centimeter hoog en 
wegen tussen de 20 en 60 kilogram. 
Daarmee zijn ze de grootste 
hondensoort, die in het wild leven. 
Vrouwtjes zijn wat kleiner en lichter 
dan de mannetjes. Wolven zijn de 
voorouders van onze honden, die wij 
als huisdieren houden. 
 
Roofdieren 
Wolven zijn vleeseters, die jagen op prooidieren. Ze jagen niet alleen, maar samen 
met familieleden. Dieren die ze vangen, zijn: herten, reeën, wilde zwijnen, bevers en 
kleinere zoogdieren. Omdat ze met een groep jagen kunnen ze de prooidieren lang 
achtervolgen, soms wel kilometers ver. Ze eten ook ongewervelde dieren, bessen en 
afval dat mensen achterlaten. Per dag hebben ze 3 tot 5 kilogram voedsel nodig. 
 

Welpen 
In een familie krijgt allen het alva-
paar jongen. Zij zijn de baas van de 
roedel. Ze paren regelmatig van 
januari tot maart en krijgen in mei 3 
tot 8 welpen. Soms zijn het er wel 11! 
De jonge wolven drinken bij hun 
moeder tot ze 9 weken oud zijn. 
Daarna gaan ze vast voedsel eten. Als 
ze 10 maanden oud zijn, gaan ze al 
mee op jacht. 



 

 
 

Leefgebied 
Wolven leven in open bosgebieden en in de bergen. Op de kaart zie je in welke delen 
van Europa ze voorkomen. Ze leven met families in groepen. Zo'n groep heet een 
roedel. Elke roedel heeft zijn eigen territorium. Dat kan wel 1000 km² groot zijn. Ze 
laten geen andere roedels in hun territorium toe. Daarom maken ze met geursporen 
duidelijk waar de grenzen van hun territorium zijn. Die geursporen maken ze door 
met hun kop langs bomen te schuren en tegen bomen aan te plassen. Door het 
'huilen' laten ze andere families ook weten waar hun territorium is. Als er toch 
indringers komen, is vechten vaak het gevolg. 
 

  
 
Bedreiging of bedreigd? 
Mensen voelden zich in het verleden vaak bedreigd door wolven. Bovendien zijn de 
schapen en geiten van hun boerderijen niet veilig voor deze roofdieren. Daarom zijn 
mensen op wolven gaan jagen. Nu leven er in het wild nog maar zo'n 15.000 tot 
18.000 wolven. Sommige groepen groeien wel weer, maar andere groepen worden 
kleiner. Sommige wolven leven zo dicht bij mensen, dat ze met hun honden paren. 
De jongen zijn geen hond en geen wolf, maar een kruising.  
Mensen in dierentuinen zijn een fokprogramma begonnen met Iberische wolven. 
Hopelijk overleeft de wolvensoort hierdoor. 


