Vroege Vogels in de Klas
De wilde kat
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
In de provincie Limburg is de wilde kat
weer gespot. Dat is uniek, want hij is
lange tijd niet gesignaleerd in ons land. De
wilde kat lijkt eigenlijk heel erg op de
cyperse huiskat die als huisdier wordt
gehouden, maar hij leeft op een andere
manier. Hij krijgt geen eten uit een blikje,
maar moet zelf muizen vangen. Dat doet
hij het liefst in een gebied dat niet te
open is en waar hij op verschillende
plekken in een hol kan liggen om te
slapen. Dat doet hij overigens overdag,
zodat hij ’s nachts kan jagen op zijn
prooien.
Vakgebied
Biologie
Kernbegrippen
Katachtigen – wilde kat – territorium –
habitat – huiskat

Kijkvragen
1 De wilde kat lijkt best wel op de huiskat.
Maar er zijn wel degelijk verschillen. Wat
zijn typische kenmerken van de wilde kat?
A De oren zijn groter
B De staart is dikker
C Hij maakt een ander geluid
D De kleur van zijn vacht is okergeel
E Er zit een zwarte punt aan de staart
F Hij heeft meer tenen
G Er zit geen lange streep op de staart
H Hij lust geen muizen
2 Vroeger kwam de wilde kat voor in
Nederland. Maar hij is hier uiteindelijk
verdwenen.
a Waardoor kwam dat?
A Er werd op gejaagd
B Er was te weinig natuur
C Er was te weinig eten
b Tegenwoordig komt de wilde kat soms in
Limburg voor. Wat is daar de reden van?
A Hij is er uitgezet
B Hij is op zoek naar een territorium
C Hij is ontsnapt uit een dierentuin

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de kerndoelen :
- 31 – Het milieu
- 32 – Processen in de natuur.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie van
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl
staan nog meer video’s over katten,
bijvoorbeeld deze video: ‘Waarom komt
een kat altijd op z’n pootjes terecht?‘.

3 De wilde kat heeft een voorkeur voor een
bepaald gebied.
a Leeft hij liever in gebied A of in gebied B?
b Waarom is dat zijn voorkeur?
c De wilde kat deelt zijn leefgebied met een
ander dier. Welk dier?

Antwoorden
1 B, D, E, G 2a A b B 3a Gebied B b In gebied
A is geen voedsel te vinden voor hem, in
gebied B wel. c Bijvoorbeeld met de das.
4a Dat hij van plek naar plek loopt. b Eigen
antwoord, bijvoorbeeld om krachten te
sparen voor het krijgen van kinderen of
om een territorium te bewaken. c Eigen
antwoord.

Verdiepingsvragen
4 Er is een verschil in beweging tussen
mannetjes en vrouwtjes. De mannetjes
zijn nomadisch.
a Wat betekent ‘nomadisch’?
b De vrouwtjes leven op één vaste plek.
Waarom zou dat zijn?
c Wat lijkt het meest op de huiskat, het
bewegingsgedrag van de mannetjes of de
vrouwtjes van wilde katten? Leg uit.
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