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Waar is Naya? 
Ken je Naya de wolvin nog? Begin vorig jaar kwam ze in 
ons land aan. Het was 100 jaar geleden dat er een wolf 
gespot werd in Vlaanderen. Naya kreeg nadien gezelschap 
van wolf August. 

In het gebied waar Naya en 
August wonen, hangen came-
ra’s. Eind april zag men op een 
filmpje dat Naya een bolle buik 
had. Ze was dus zwanger. Daar-
na kwam ze niet meer in beeld. 
August wel. Die zag men dik-
wijls lopen met eten in zijn muil. 
Hij liep er telkens mee naar 
dezelfde plaats. Uit dat gedrag 
leidde men af dat Naya zich had 
teruggetrokken met haar jon-
gen. En dat August haar eten 
bezorgde. 

Welpen in het nest
Dat de jongen de eerste weken 
niet in beeld kwamen, is nor-
maal. Welpen worden meestal 
geboren in de lente. Ze zijn dan 
blind en doof. Ze wegen 300 à 
500 gram. Na ongeveer negen 
dagen beginnen ze te zien. De 
eerste drie weken blijven welpen 
altijd in het nest. Ook de moe-
der verlaat in die periode het hol 
niet. Ze zoogt haar jongen. De 

vader haalt eten voor de moeder. 
Na drie tot vier weken eten ook 
de jongen vast voedsel. Na vier 
maanden zijn de welpjes wel 
dertig keer zwaarder dan bij de 
geboorte. In het najaar zijn de 
welpen groot genoeg om mee op 
jacht te gaan.

Verbod voor jagers
Dat Naya sinds eind april niet 
meer gezien werd, is niet nor-

>> Jammer genoeg is dit geen foto van Naya. Wat er met haar gebeurd is,  
blijft voorlopig onduidelijk. (Foto Foto Steve - Pexels)



maal. Men denkt dat ze dood 
is. Dat leidt men onder andere 
af uit het gedrag van August. 
Sinds eind mei jaagt hij minder. 
En hij loopt niet meer steeds 
naar dezelfde plek. Stilaan werd 
duidelijk dat hij niet meer voor 
zijn vrouwtje en welpen zorg-
de. Niemand weet zeker wat er 
gebeurd is. Men looft een pre-

mie uit voor de gouden tip. Die 
bedraagt maar liefst 30 000 euro. 
Veel mensen denken dat jagers 
de wolvin doodschoten. Maar 
echte bewijzen zijn er niet. Een 
aantal verenigingen vindt dat er 
niet mag worden gejaagd in het 
gebied van de wolven. Zij eisen 
dat er een verbod komt.

>>> Vervolg


