AKELA’S
OPDRACHTEN
Zoek op
de panelen
naar dit symbool
en vind er de
antwoorden om je
wolvenboekje in te

vullen.
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Herken jij
het wolvengebit?

Akela

Codenaam: GW926M
Latijnse naam: Canis
Aantal tanden:
Topsnelheid:
Voedsel:
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Zoek
de wolf

Aan het gebit van dieren kun
je zien wat ze eten. Scherpe,
puntige kiezen zijn van vleeseters
zoals de wolf. Alleseters hebben
knobbelkiezen. Planteneters
hebben dan weer kiezen met
plooitjes.
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Honden en wolven zijn
familie van elkaar. Ze hebben
dus veel gelijkenissen. Kun jij
in de onderstaande foto’s de
2 echte wolven herkennen?
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Welke schedel is
die van de wolf?
3

4
2

3

OPDRACHT 2

OPDRACHT 1

Handtekening van de houder

Kan jij deze vragen
beantwoorden?
Hoe heet een familie
wolven?
School
Roedel
Kudde
Zwerm
Hoe oud wordt een
wolf gemiddeld?
10 jaar
20 jaar
30 jaar
40 jaar

Waarom huilen
wolven?
Omdat ze
verdrietig zijn
Omdat het volle
maan is
Om prooien aan te
trekken

Als toproofdier staat de wolf
bovenaan de voedselpiramide.
Hij eet andere dieren op. En die
eten op hun beurt planten. Zo
blijft de natuur in evenwicht.
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OPDRACHT 5

OPDRACHT 3

Opgelet: de antwoorden staan verspreid
over 3 infopanelen.

Ai, de voedselpiramide is leeg

planten
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ree

Om op lange
afstand te
communiceren

planten

Los jij deze woordzoeker op?

Van welk dier
is dit nest?

bosmier

OPDRACHT 4

vogel

wesp

Schrijf het juiste
antwoord onder de foto.
[wolf - vogel - wesp - bosmier]
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OPDRACHT 6

Alfapaar
Carnivoor
Predator
Roedel
Territorium
Welp

Een wolf voelt zich het best in
grote natuurgebieden die met
elkaar verbonden zijn – over
landsgrenzen heen. Bruggen,
tunnels en wegen zijn gevaarlijk
door het drukke verkeer. Loods
jij de mannetjeswolf naar zijn
vrouwtje?

Raad jij het
sprookje bij de
3 tekeningen?

Als je de wolf met rust laat, dan doet
hij geen mens kwaad. Maar omdat hij
er met zijn grote tanden toch wat eng
uitziet, waren de mensen vroeger bang
van hem. Ze verzonnen dan verhalen en
sprookjes waarin de wolf altijd iets had
mispeuterd.

Roodkapje

De wolf en de 7 geitjes

De 3 biggetjes
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OPDRACHT 8

OPDRACHT 7

Breng jij me
veilig naar
mijn vrouwtje?
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Tot
Vond je deze wolvenexpo boeiend?
En wil je nog meer ontdekken over de
dieren en planten van hier en elders?
Dan is de Rangerclub echt iets voor jou.

De WWF-Rangerclub is de leukste club
van het land voor wie mee wil werken
aan de bescherming van wilde dieren.
De club staat open voor iedereen tussen
de 6 en de 12 jaar oud. Als ranger krijg
je een welkomstpakket en 5 magazines
per jaar boordevol informatie over
het dierenleven. Je neemt ook gratis
deel aan al onze natuuractiviteiten. En
dat allemaal voor maar 2,5 euro per
maand.
Tot snel voor nieuwe avonturen!

Ontdek alle antwoorden op de
vragen in dit wolvenboekje op
www.rangerclub.be/expowolf

www.rangerclub.be

