


 1:Wolf 

 2:Kenmerken 

 3:Gebit 

 4:Vacht 

 5:Voedsel 

 6:Voortplanting 

 7:Vijanden 

 8:Woongebied 

 9:Quiz 



 De wolf is een zoogdier. 
 Dat behoort tot de roofdieren. 
 En de familie hondachtigen. 
 Er zijn verschillende ondersoorten,waarvan er een 

aantal zijn uitgestorven. 
 
 

 



 Wolven hebben een kop-romplengte van 1tot1,5m. 

 En een staart van 30 tot 50cm. 

 De schouderhoogte is 65 tot 80 cm. 

 De vrouwtjes zijn zo’n 10% kleiner dan de mannetjes. 

 Mannetjes wegen 20tot808kg,vrouwtjes worden 
gemiddeld 18 tot 50kg zwaar. 

 Hij kan uitstekend zien in het donker. 

 



 Het gebit van een wolf bestaat uit 42 tanden. 

 Waarvan er 12snijtanden,4hoektanden,16voorkiezen en 
10scheurkiezen. 

 De hoektanden zijn 2,5cm lang. 

 Met deze hoektanden kunnen ze hun prooi grijpen en 
vasthouden. 

 Een wolf kan het been van een eland in èèn hap 
doorbijten. 

 Een wolf scheurt het vlees in stukken en slikt het door. 

 Scheuren van dit vlees doet hij met zijn kleine 
snijtanden 

 

 



 De wolf heeft een zeer zachte wintervacht. 

 Wolven kunnen rusten in open gebieden van -40°c. 



 Het zijn echte vleeseters en dat is dan ook wat ze 
eten. 

 Wolven jagen in de natuur zelf op hun eten en ze 
eten wilde 
dieren,zoals:Elanden,Reeèn,Everzwijnen,Edelherten,    
Konijnen,Vogels en loslopende schapen of kippen. 

 

 

 

 



 Het seizoen van de voortplanting begint voor de wolf 
midden in de winter. Alleen dan is de wolf vruchtbaar. 
De wolven leven jarenlang samen en hebben een 
partner voor het leven. De voortplanting vindt 
meestal plaats tussen het mannetje ( Alpha Reu) en 
vrouwtje (Alpha teef) die het hoogst in de rang staan. 
Meestal zijn deze reu  en teef de sterkste, 
intelligentste en meest ervaren dieren uit de roedel. 
Omdat dit tweetal het sterkst en dus ook het 
gezondst is mogen alleen zij welpjes krijgen. Zo 
zorgt de roedel voor een sterk nageslacht. En dit is 
weer gericht op het in stand houden van het soort. 

 



 De vijanden van de wolf zijn de Elanden,Bizons en 
Muskossen. 

 



  In het noorden tot voorbij de poolcirkel en in het 
zuiden tot Mexico, Zuid-Europa, Noord-India, China 
en Arabië. In europa komen er wolven voor in 
Frankrijk, Duitsland, Zweden, Portugal, Spanje, Italië, 
Slowakije, Polen, Finland en Rusland. Er zijn ook een 
paar wolven in Slovenië, Tsjechië, Kosovo, Oostenrijk 
en Zwitserland. 



 1:Hoeveel tanden hebben wolven. 

 2:Heef twee voorbeelden wat ze eten. 

 3:Heef twee vijanden van de wolf. 



 Wolven hebben 42 tanden 

 Eten Elanden,Reeèn,Everzwijnen,Edelherten,    
Konijnen,Vogels,schapen of kippen. 

 De vijanden zijn Elanden,Bizons en 
Muskossen. 

 

 

 

 



 Bedankt voor jullie aandacht. 


