Sporen van het wild
Herkennen van sporen en prenten.
Deze kaart wordt u aangeboden door Werkgroep Wolf Nederland

Dier

Kenmerk

Afdruk

Wolf
Brede kop met wijduitstaande, naar de
top toe iets afgeronde oren. Stevige nek
en borst. Rechte rug. Vacht is meestal grijs
met rossig bruin, sterk afhankelijk van
omgeving. De schouderhoogte is 65 tot
80 cm.
Goudjakhals
De jakhals lijkt erg op een kleine wolf, met
verhoudingsgewijs kortere poten, staart
en oren, en een spitsere snuit. De vacht is
rossig bruin tot goudrood, met vooral in
de winter op de rug vaak wat zwart.

Vos
Oranjebruine, rode of bruingrijze vacht,
korte poten, langgerekt lichaam. De buik is
grijs tot bijna wit. Dikke, lange staart vaak
met een witte punt. Grote puntige oren
aan achterzijde zwart amberkleurige ogen.

Edelhert
Bruine vacht met lichte buik. Mannen
hebben een groot gewei..
Max. 140 cm hoog
Wit achterwerk met lange haren en
overhangende staart.

Damhert
Roodbruine, zwarte of gevlekte vacht
Mannen “gesloten” gewei
Max. 110 cm hoog.
Wit/zwart achterwerk.
Lange staart.

Ree
Roodbruin tot grijze vacht met wit achterwerk. Mannetje heeft een klein gewei.
Max. 90 cm
Wit ovaal achterwerk. Geen staart.

Voor meer info : contact@werkgroepwolf.nl - 06 821 364 18
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Wild zwijn
ruwe bruingrijze vacht, roodtinten bij
jongen. groot hoofd met kleine, donkere ogen, Een snuit met platte wroetschijf.
Mannelijk zwijn 2 slagtanden. Biggen zijn
bruin met okergele strepen (Pyama’s).
schofthoogte: 90 cm.

Das
Witte kop met 2 zwarte banen. Lange,
bewegelijke snuit. Kleine ogen. Gedrongen lichaam. Zachte ondervacht en stugge
dekharen. Korte, krachtige poten met
Stevige nagels.

Boommarter
Slank gebouwd. Krachtige, korte poten, de
achterste langer dan de voorste. Bruine
pels en pluimstaart.Gele bef, soms ook
(geel)wit of oranje. Spitse kop met vrij
grote, levendige ogen. Vrij grote, licht
afgeronde oren.

Bunzing
Donkerbruine vacht met een geelwitte of
lichtbruine ondervacht. Donkere haren
rond de ogen met witte/gelige/grijze
haren (masker) Kleine oren met witte
randjes. Witte beharing rond de Lange
donker behaarde staart. Zwarte poten.

Otter
Glanzende, dichte donkerbruine vacht met
zandkleurige bef. Gestroomlijnd, lang
lichaam met een krachtige, spits toelopende ronde staart en korte, sterke poten met
zwemvliezen. Ogen, neusgaten en kleine
oren liggen in één lijn bovenop de platte
kop met brede snuit.

Bever
Grijze/donkerbruine vacht. Korte poten
met 5 tenen en achterpoten met zwemvliezen. De kleine oren en de neusgaten
kunnen worden afgesloten. De platte
'geschubde' staart. Grote oranje voortanden.
Voor meer info : contact@werkgroepwolf.nl - 06 821 364 18
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