
Spreekbeurt van Tijl Revis l5a 



 Voedsel 

 uiterlijk 

 Woonplaats 

 Territorium 

 Voortplanting 

 verhaalen 

 Landen waar ze voorkomen 

 Vijanden 

 leeftijd 

 Weetjes 

 En als slot een quiz  

 

 



 Knaagdieren 

 Vogels 

 Eieren 

 Ongewervelde 

(insecten) 

 Vruchten 

 Bessen 

 Aas  

 Soms grote dieren (rendier,vos,schaap,ree,...) 



 9 tot 30 kg 

 65 tot 105 cm lang 

 Staart is 13 tot 26 cm lang 

 Schofthoogte (schouder) 36 tot 54 cm 

 Vrouwtjes zijn 10% kleiner en ongeveer 30% minder 

zwaar 

  Dat is dus 21 kg en 95,1 cm lang en de 

schofthoogte is 48,6 cm 

 (dit is voor meester) 



 Rotshellingen  

 Holen  

 Dichte struiken 



 Een mannetje heeft een territorium van zo’n 600 tot 

1000 km2 

 Daarin hebben ze zo’n 3 tot 4 vrouwtjes die  een 

territorium van zo’n 50 tot 350 km2 hebben 

 Geen enkele veelvraat laat een van het zelfde geslacht 

binnen 

 

 



De voortplanting 

De paartijd duurt van april tot augustus. 

In februari of maart worden 1tot 4 jongen geboren. 

Deze jongen begeven zich niet niet ver van het hol tot begin 

mei. 

Ze worden acht tot tien weken gezoogd. 

In augustus verlaten de mannetjes het woongebied van de 

moeder. 

De vrouwtjes kunnen gans hun leven in het woongebied van 

de moeder doorbrengen. 

 

 
 
  



 Veelvraat is Wolverine in het engels en Wolverine is 

een verzinsel.  



 Koudere gebieden oa  Alaska, Noord-Canada, Noord-Rusland , …. 

 Eerst kwam hij voor in Calefornië  

 Landen in Europa Noorwegen, Zweden, Finland,... 

 De veelvraat heeft een voorkeur voor bergachtige bosgebieden met 
rotshellingen 

 Vaak is hij te vinden in naaldbossen dicht bij moerassen 

 In het noorden 

.  

 



1. de mensen 

 

2. natuurrampen 



 Tot 16 jaar 

 



 De poten van een veelvraat zijn veel groter dan die van 
een volwassen mens. 

 De veelvraat leeft zonder gezelschap van een andere 
veelvraat. 

 Hij is heel bescheiden van mensen. 

 de veelvraat leeft rond de noordpool. 

 de veelvraat is een meester in zwemmen. 

 De veelvraat zont op zijn rug. 

 

  

 

 



 Hoe groot is het territorium van de 

veelvraat? 

 Leeft hij in het zuiden of in het noorden. 

 In welk continent komen ze niet voor. 

 Geef twee dingen die ze eten. 

 

 



Ik hoop dat je er van hebt genoten 

want het is gedaan  

Einde ;-)  



 600 TOT 1000 KM2 

 IN HET NOORDEN 

 OCEANIÊ 

 KNAAGDIEREN,VOGELS,EIEREN,ONGEWERVEL

DE EN AAS. 


