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leefwijze
roedel = man, vrouw en jongen dit jaar en vorig jaar… 5-10 ex
daarnaast ook solitairen (vaak jong) en paren zonder jongen
leefgebied
ideaal is dunbevolkt landbouwgebied met bos : rust + ruimte + wild
het buitengebied raakt ontvolkt; 60 miljoen ha landbouwgrond is in Europa al verlaten
verspreiding
rond 1900 verdreven naar Oostblok en gebergten Spanje en Italië
in Tweede WO opleving maar daarna min of meer uitgeroeid
1996 eerste wolf in Duitsland (Lausitz, bij de Poolse grens); in 2000 eerste welpen
broer en zus paren niet, pas in 2004 niet-verwante partner gearriveerd
in Duitsland momenteel 19 roedels, in West-Polen 30 roedels
migratie
jonge dieren leggen vaak enorme afstanden af, niet gehinderd door rivieren of wegen
eenjarige gezenderde wolf heeft 1500 km afgelegd in 5 maanden
voedsel
wolf eet gemiddeld 5 kg vlees per dag, jaagt solitair (klein wild) of in groep (groter wild)
ree (53%) edelhert (21%) zwijn (biggen) (18%) haas/konijn (4%) damhert (2%) overig (2%)
percentages op basis van gewicht en niet op aantal prooidieren !!
ree 20-30 kg, edelhert 70-200 kg, zwijn 50-160 kg, haas 3-6 kg
schaap in West-Europa 0,6 % NB: door honden meer schade !
wolven in Nederland?
vanuit Noord-west Duitsland en via België/Eifel vanuit Vogezen kolonisatie goed mogelijk
twee uitgangspunten om populatie te berekenen:
(1) op basis van jachtgebied: moet minstens 200-400 km2 zijn, liefst 600 km2
Veluwe (1000 km2) goed voor 4-5 roedels, Drenthe 4 roedels, OVP (56 km2) 1-2 roedels
(2) op basis van voedsel (waarbij ree als hoofdvoedsel)
Lausitz per roedel 4000 reeën, Nederland 70.000 reeën , dus plek voor 20-30 roedels
voorbereiding
- wolven en honden mijden elkaar; honden zijn als de dood voor wolven
- voorkom uitgehongerde wolven; zorg voor goed wildstand
- hou ze wild; voer ze nooit, maak ze nooit afhankelijk van mensen of tam !!
- bescherm vee (schrikdraad, waakhond, vee 's nachts binnen )
- hondsdolheid komt vrijwel niet meer voor

