
الذئاب، إطعام إن اإلهنتباه: �رجى
على اإلعت�اد إلى الذئب �دفع أن شأهن  من

شأن ومن الغذاٍء. مصادلاير على المچر�ح الحصول
�جعل أن ذلك،

ولايربمچا إلحاحاًء وأكثر فضول�ة الذئاب من
خطرة. تكون �جعلAا

أبداًء! الذئاب بإطعام التقم لذلك:

جد�د من ب�ننا لتع�ش الذئاب عادت سنوات عدة منذ
السفلى. سكسوهن�ا وال�ة في
العادة في الذئاب التُشكل

البشر. على خطر أي
العادة في الح�واهنات Mذه تبتعد

البشر، طر�ق عن بع�داًء
تمچتاز الشابة الذئاب أن إال

البالغة. الذئاب من فضوالًء أكثر بأهنAا

على وابق الAدوٍء على حافظ
من . مسافة

تراجع بل بالAرب، وتبدأ ظAرك ل  التدلاير
الولايراٍء. إلى ببطٍء

االلايرت�اح، بعدم شعرت إذا
خالل من األصوات بإصدالاير فقم

التصف�ق. أو الصراخ

أبداًء الذئب بإطعام التقم
الظروف. من ظرف أي تحت

و النفا�ات من أي تدع ال
متجمچعة. الطعام بقا�ا

ك�ف - الذئب هنلتقي عندما
سنتصرف؟

مثل كب�ر Mو الذئب حجم إن

Mوهند): (ش�فر الراعي كلب

سنت�مچتر. ٩٠ إلى ٦٠ ب�ن كتف�  الايرتفاع �بلغ

خالل من ج�داًء إل�  التعرف للمچرٍء �مچكن

الفالايرقة: العالمات من اثنت�ن

و وبني لايرمادي Mو الفراٍء لون

أب�ض. Mو األهنف تحت لوهن  ان ح�ن في

ذ�ل  طرف  قص�ر، ذ�ل ل 

اللون. أسود

الكلب؟ و الذئب ب�ن هنمُچ�ز ك�ف
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مجمچوعة. في �ع�ش أل�ف ح�وان Mو الذئب
الوالد�ن، من القط�ع �تكون

٦ إلى ٤ ب�ن العدد و�تراوح الشابة الذئاب مع
جراٍء

الشابة الذئاب تAاجر العادة. في
ولذلك شAراًء، ٢٢ إلى ١١ ب�ن �تراوح عمچر في

ال�زداد. القط�ع عدد حجم فإن

حول معلومات
الذئب موضوع

في تجدوهنAا
اإللكتروهن�ة: الذئب بوابة

المچحلي االتصال مسؤول
خالل من تجدوهن 

الذئاب: لايرعا�ة مكتب

من3ا! ت3رب من3ا!ال مسافة على ابق تطعمچ3ا! ال صح�ح! بشكل النفا=ات من تخلص

www.der-wolf-in-

niedersachsen.de

www.wolfsbuero.nlwkn.

niedersachsen.de

- الذئب
جوالايرهنا في �ع�ش بلايري ح�وان

والمچنازل الس�الايرات التُعتبر للذئب بالنسبة
وبالتالي بالبشر صلة ذات
لAم بالنسبة التُشكل فإهنAا

تتخذ محتمچل. تAد�د مصدلاير
السكن�ة المچناطق من الذئاب

غالباًء ف�Aا وتتواجد المچع�ش�ة، ب�ئتAا من جزٍءاًء
الغسق، عند أو الل�ل في

في تتواجد أن األح�ان بعض في �مچكن أهنAا غ�ر
أ�ضاًء. النAالاير

http://www.der-wolf-in-niedersachsen.de/
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/naturschutz/tier_und_pflanzenartenschutz/wolfsbuero/das-wolfsbuero-des-nlwkn-134954.html



