Wilde kat
Wetenschappelijke naam: Felis sylvestris silvestris
Wilde katten zijn zoogdieren. Mannetjes zijn 75 centimeter lang en wegen 5
kilogram. Vrouwtjes zijn 45 centimeter lang en wegen ongeveer 4 kilogram. Maar
hun gewicht verschilt heel erg per seizoen.

Roofdier
Wilde katten zijn vleeseters. Ze eten echt alleen maar dieren. Ze jagen op
knaagdieren, konijnen, vogels, reptielen en insecten.
Wilde katten zijn nachtdieren, dus 's nachts actief en overdag in slaap.
Jongen
Als ze 9 tot 12 maanden oud zijn, zijn ze volwassen. Dan gaan ze op zoek naar een
partner. In februari/maart is de paartijd en in april/mei werpt het vrouwtje de
jongen. Het zijn er meestal 2, 3 of 4, maar soms wel 8! Ze drinken tot ze 12 weken
oud zijn bij hun moeder. Daarna gaan ze vast voedsel eten.

Leefgebied
Wilde katten leven in bossen, langs kusten, in open land en ook wel in rotsachtige
berggebieden en moerassen. Ze leven het liefst alleen in hun eigen territorium. Dat
is tussen 2 en 3½ km² groot.
Bedreiging of bedreigd?
We weten niet precies hoeveel wilde katten er nog in het wild leven. We weten
alleen dat hun aantal afneemt. Veel wilde katten wonen namelijk dicht bij mensen
en paren met hun huiskatten. De jongen die geboren worden, zijn geen wilde
katten maar ook geen huiskatten. We noemen dat hybridisatie.
Wilde katten worden ook ziek van de ziekten die huiskatten kunnen krijgen. Verder
gaan mensen steeds meer in het leefgebied van de wilde katten wonen of gaan er
hun gewassen verbouwen. Ze zetten vallen of vergiftigen de wilde katten om
schade te voorkomen. Steeds meer wilde katten worden gedood in het verkeer. Op
de Rode Lijst staat dat ze niet bedreigd zijn, maar in sommige landen is dat wel zo.
Er leven ongeveer 75 Europese wilde katten in dierentuinen. In Schotland hebben
mensen een fokprogramma met wilde katten opgezet. Hopelijk overleeft de soort
daardoor.

