
آهن�ا بد�د غذا گرگ�ا ب� �س� اگر باش�د: مراقب

ب� و م��ند بدعادت آماده و حاضر � طع ب� لايرا

خطرهنا# گاه و پُرلايرو م�تواهنند گرگ�ا ترت�ب ا,ن

! بنابرا,ن هند��دشوهند. غدا گرگ	ا ب� ��چگاه

آدم�ان ب� لايربط� گرگ�ا برا0 �ا خاهن� و ماش�ن�ا

عنوان ب� عوامل ا,ن ب� گرگ�ا بنابرا,ن و هندالايرهند

ب� لايرا مس�وهن� مناطق گرگ�ا ��نند. هن هنگاه خطر

و الايرهند ش م� خود ز,ست مح�ط از بخش� عنوان

دلاير گا�� و دم سپ�ده ,ا و شب �نگام ب� ب�شتر

�ستند. مشا�ده قابل لايروز ط�

دلاير گرگ�ا دوبالايره �� است سال� مچند

اهند. گز,ده س�ن� Niedersachsenهناح��

الاير ش ب� خطر0 آدم برا0 وال مع آهن�ا

با لايروهند. م� �نالاير مردم لايراه سر از و �روهند هن

گرگ�ا0 از وال مع جواهنتر گرگ�ا0 � � ا,ن

�ستند. �نج�اوتر بالغ

�ن�د! حفظ لايرا خود فاصل� و باش�د آلايرام

عقب عقب آ�ستگ� ب� بل�� هن�ن�د، فرالاير

برو,د

�رد,د ب�شتر0 امن�ت احساس �� �نگام�

توج� جلب زدن دست و �ش�دن فر,اد با

ا,�د. هن

هند��د! غدا گرگ�ا ب� شرا,ط� ��چ تحت

م�حط دلاير لايرا �ا زبال� و غذا �ا0 اهنده باق�

هن�داز,د. ب�رون

�؟ �رد�د برخولايرد گرگ� با شمچا اگر

مچوپان سگ P, اهندازه ب� وال مع گرگ P,

است.

متر. ساهنت� ٩٠ تا ۶٠ �ا شاهن� بلند0

تشخ�ص قابل هنشاهن� دو طر,ق از گرگ�ا

�ستند:

وز,ر است خا�ستر0 – ا0 ق�وه آهن�ا پشم

است. سپ�د آهن�ا پوزه

است. س�اه آن هنو# و �وتاه آهن�ا دم

سگ؟ �ا گرگ
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خاهنواده. ا�ل است جاهنولاير0 گرگ

تول� ۶ تا ۴ شامل وال مع گرگ گل� P,

ماه ٢٢ تا ١١ ب�ن جوان گرگ�ا0 است. گرگ

گرگ�ا0 تعداد ترت�ب بد,ن م�شوهند، جد گل� از

�شود. هن ز,اد گل� P,

لايرا گرگ دلايربالايره اطالعات

ز,ر سا,ت دلاير تواهن�د م�

�ن�د: جستجو

دلاير لايرا هناح�� مسئول هنام

,اب�د: م� ز,ر سا,ت

هن�ن�د! فرالاير آهن	ا با برخولايرد �نگام بگ�ر�د!ب� فاصل� گرگ	ا از هند��د! غذا آهن	ا لب� ب�نداز�د! مناسب جا, دلاير لايرا زبال�

www.der-wolf-in-

niedersachsen.de

www.wolfsbuero.nlwkn.

niedersachsen.de

– گلايرگ

شما �مسا
گ� دلاير وحش� جاهنولاير

http://www.der-wolf-in-niedersachsen.de/
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