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DE WOLVEN VAN 
YELLOWSTONE PARK

De wolf wordt zowel  
bewonderd als gevreesd. 

Dit legendarische roofdier, waarover zoveel verhalen worden verteld,  
wordt al duizenden jaren door de mens afgeschoten, gevangen en opgesloten.

Boeren zijn op hun hoede voor de glinstering van gele ogen in de duisternis,  
bang dat een wolf hun slapende vee komt roven,  

terwijl trofeejagers uit zijn op de dikke, zachte wolvenvacht.

In sprookjes doet wolvengehuil de een huiveren en de ander zijn deuren sluiten.

Maar veel mensen horen in het spookachtige gehuil van de wolf een  
woeste kracht – een natuurkracht die ooit een doods landschap herstelde. 
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In het park vind je stenen in alle kleuren, gloeiend hete meren en borrelende modderpoelen.  
Bergen met besneeuwde toppen reiken naar de hemel en worden gescheiden door brede valleien. 
Er zijn indrukwekkende ravijnen en kolkende rivieren. Honderden watervallen storten van de 

valleihellingen naar beneden. Hier spuit een aantal van de beroemdste geisers ter wereld – natuurlijke 
heetwaterbronnen – kokend water hoog de lucht in, terwijl donkere meren de omgeving weerspiegelen. 

In Yellowstone leven duizenden verschillende soorten wilde dieren. Meer dan 150 vogelsoorten 
cirkelen in de lucht boven het park en nestelen in de dichte bossen. Kleurrijke vissen in alle  
soorten en maten zwemmen in de rivieren. Trotse elanden en harige bizons zwerven over  
de uitgestrekte vlaktes. Het park is een fantastisch jachtgebied voor grote roofdieren.  

Lynxen, bergleeuwen, zwarte beren, grizzlyberen, coyotes en wolven komen er  
samen om naar prooien te zoeken. 

EEN SCHITTERENDE  
WOESTE PLEK

In de Verenigde Staten ligt een park: een adembenemend  
landschap dat zich uitstrekt over een slapende vulkaan diep  

in de wildernis. 

Dit gigantische park van bijna 9000 km2 ligt in de staten Wyoming, Idaho en Montana. Op 1 maart 1872 werd 
Yellowstone Park het eerste nationale park op aarde. Ieder jaar wordt het door vier miljoen mensen van over de 

hele wereld bezocht.

Maar Yellowstone Park  
bruiste niet altijd 
van het leven. 
Ooit waren er 
geen wolven.
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Zonder wolven veranderde 
het leven in het park... 

ZONDER 
WOLVEN
Honderden jaren lang heersten 
wolven over Yellowstone Park. 
Ze zwierven vrij en oppermachtig 
over de wilde vlaktes, en joegen 
op de elanden en andere dieren 
die in dit verre land leefden. 

Zonder wolven bleven de elanden 
onafgebroken vreten. Ze scheurden gras 
en bladeren kapot. Ze knabbelden de 
jonge scheuten op de rivieroevers stuk, 
zodat er geen nieuwe bomen konden 

groeien. De eens zo weelderige graslanden 
werden dor en bruin. 

Tot op een koude winterdag. In 1995, 
na een twintig jaar durende strijd 

tussen regeringsambtenaren, advocaten, 
wetenschappers en natuurbeschermers, werd 
besloten dat er opnieuw wolven in het park 

zouden worden uitgezet. 

Dit is het verhaal van hun thuiskomst. 

Terwijl er steeds meer elanden op de uitgestrekte 
valleien verschenen, verdwenen allerlei andere dieren. 
Zonder nieuwe bomen vonden vogels niet langer een 
goede plek om te nestelen – veel soorten verlieten 
het park om een ander onderkomen te zoeken. Andere 
dieren verloren hun schuilplaatsen en konden niet 
genoeg voedsel meer vinden. Er verdwenen steeds 

meer beren, bevers, konijnen en vossen... 

Zonder wolven werden de  
elanden nergens meer door bedreigd.
Ze graasden van zonsopgang tot 
zonsondergang in de open valleien.

Maar terwijl de jaren verstreken, kwamen 
en gingen de jagers. Ze vingen de wolven 
voor hun warme vacht en schoten ze  
neer als ze vee beslopen of doodden. 

De sporen van de wolvenroedels, die  
zo kenmerkend waren voor de afgelegen 
valleien van het park, verdwenen. Nergens 
waren er meer keffende wolvenpups te zien, 
die vroeger in de rivieren en beken speelden. 

Er schalde geen 
wolvengehuil meer door 
het gebied. 
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