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Hap slik weg

Wat zijn katten?

Katten zijn carnivoren, dus
moeten ze vlees eten om de
juiste voedingsstoffen binnen
te krijgen. Katten eten alles wat
ze te pakken kunnen krijgen,
waaronder knaagdieren, hazen,
vogels, apen, antilopen, zebra’s,
schildpadden, insecten,
herten, alligators en slangen.
Vaak jagen ze ook op kleinere
katten.

Katten behoren tot een groep zoogdieren met de Latijnse
naam Felis. Afhankelijk van welke wetenschapper je het
vraagt zijn er tussen de 37 en 41 verschillende soorten.
De huiskat lijkt in veel opzichten op wilde katten.

Ocelotten worden soms door
grotere katten gegeten.

Het gevarieerde dieet
van katten.

Oost west, thuis best

Een poema onderzoekt
winterse berghellingen.
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De plek waar een dier woont noemen we zijn
habitat. Katten leven in verschillende habitats,
zoals natte moerassen en regenwouden maar
ook zinderende woestijnen en zelfs verlaten
sneeuwlandschappen.

De onnavolgbare kat
Katten mijden mensen doorgaans liever. Vaak leven ze in afgelegen
gebieden, dus valt er over sommige kattensoorten nog veel te leren.
Nu we de basisfeiten kennen, kunnen we de sprong wagen in de
wondere wereld van de wilde katten, van de koude bergen in Tibet
tot de graslanden van de Serengeti. Ben je klaar om te brullen?
Laat maar zien dat je wild bent van katten!
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De kat als huisdier

De grote broertjes van de huiskat
Er leven al circa vijftig miljoen jaar katachtigen op de
wereld, maar de moderne wilde kat ontstond ongeveer
zestien miljoen jaar geleden. Om beter te kunnen overleven
veranderen dieren steeds; ze geven goede eigenschappen
door aan de volgende generatie. We noemen dat evolutie.
Moderne katten worden op basis van hun evolutie in acht
groepen ingedeeld.

Geslacht Ocelot
bv. oncilla of tijgerkat

Geslacht Panthera
bv. tijger

Geslacht Caracal
bv. Afrikaanse goudkat

Tegenwoordig zijn katten populaire
huisdieren, maar ze werden duizenden
jaren geleden al door de mens in
huis gehaald. Uit recent onderzoek
is gebleken dat katten zich tussen de
negenduizend en tienduizend jaar
geleden, tijdens het ontstaan van de
landbouw, onder de mensen begonnen
te begeven. Mensen teelden graan en
sloegen dit op. Dit trok grote aantallen
hongerige knaagdieren aan, en op
deze invasie kwamen op haar beurt
wilde katten af. Deze werden tam
doordat ze in de buurt van mensen
bleven om makkelijk aan eten te
komen, en in ruil daarvoor hielden ze
de populatie knaagdieren in toom.

Geslacht Borneogoudkat
bv. Borneogoudkat

Deze soort wilde kat wordt heel
fantasierijk wilde kat genoemd.
Hij behoort tot het geslacht Felis.

Geslacht Lynx
bv. Euraziatische lynx

Geslacht Poema
bv. poema

De inmiddels uitgestorven
Smilodon populator.

Wat zijn je tanden groot!
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Geslacht Felis
bv. Chinese bergkat

Geslacht Bengaalse tijgerkat
bv. Bengaalse tijgerkat

Veel katachtigen die ooit op aarde hebben rondgelopen, zijn inmiddels uitgestorven. De prehistorische
Smilodon populator, ook wel sabeltandtijger genoemd, was zo groot als een beer en had grote,
mesachtige tanden die te groot waren voor zijn bek!
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