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Herkenning van
wolvensporen
Wolven duiken steeds meer op in Nederland en vertonen op
de Veluwe zelfs al territoriaal gedrag. Het dier zelf zien zal niet
zo snel gebeuren; daarvoor zijn ze te schuw. Maar de kans om
sporen van wolven te vinden wordt snel groter.
Liefhebbers van reptielen, amfibieën en vissen zijn vaak in
het veld en bezoeken geregeld natuurgebieden. Tijdens het
afspeuren van een zandpad voor hagedissen of op weg naar een
poel of ven, kan je oog ook zo maar op een wolvenspoor vallen.
Maar hoe herken je die zo snel? De tabel hiernaast geeft een
overzicht. Vind je een spoor, maak dan foto’s en meld dit zo snel
mogelijk op: www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien. Hier
kun je ook jouw foto’s uploaden.

Prooi
(vaak
moeflon,
ree, hert
of zwijn)

Gedood met keelbeet. Borstkast en buikholte geopend.
Magen en darmen liggen ernaast. Hart, lever en borstbeen
gegeten. Vel netjes afgestroopt. Ribben afgekloven en vaak
opgegeten. Hals, kop en vaak ook poten intact. Kleinere
prooien worden geheel opgegeten.

Pootafdruk Langwerpig/ovaal en gelijkmatig gevormd. Voorpoten
minimaal 8 cm lang, meestal 8,5-10 cm lang. Voorpoten
meestal 1 cm langer dan breed en 1 cm langer dan de
achterpoten. Nagels duidelijk afgedrukt en lang. Tenen
verder uit elkaar dan bij hond.
Spoor

Vaak in gesnoerde draf. Afdruk van de achterpoot dan
in die van de voorpoot. Afstand tussen twee dubbele
afdrukken circa 50-70 cm en tussen twee afdrukken van
hetzelfde potenpaar 1,1-1,5 m. Langdurig rechtdoor zonder
uitstapjes naar links of rechts. Weinig wisseling van tred.

Keutels

Meer dan 2,5 cm dik en 20 cm lang, bevatten stukken bot,
hoefjes en haren van wilde prooidieren. Verse keutels zijn
zwart, oudere grijs tot wit en zeer oude slechts “haren en
bot”.

Locatie
keutels

Vaak midden op pad of kruising. Of op markante plekken.

Glenn Lelieveld Zoogdiervereniging

Tabel. Herkenning van wolvensporen.

Prent van een wolf.
(Foto: Dick Klees, Studio Wolverine)

Keutel van een wolf met haar van wild zwijn.
(Foto: Leo Linnartz, ARK)

Activiteitenoverzicht
Datum

Aanvang

Locatie

Titel

24-08-2019

14.00 u

Montferland

Reptielenexcursie

14-09-2019

14.00 u

Liemers

Visexcursie

21-09-2019

14.00 u

Elst (Gld)

Vis- en amfibieënexcursie

Zuid-Hollandse Delta

RAVON-Vissenweekend

Nijmegen

RAVON-dag

27 tot 29-09-2019
09-11-2019

09.30 u

Er zullen de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op
de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl
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