
den en plant zich pas laat in de 
baarmoederwand in. Daar begint 
de eigenlijke ontwikkeling van de 
foetus, die zes tot acht weken 
duurt. In februari of maart worden 
twee tot vijf jongen (gemiddeld 
twee à drie) geboren. Ze zijn onge 
veer twaalf centimeter lang, heb 
ben een staartje van twee centime 
ter en zijn met een wit achtige 
dunne vacht bedekt. Door de 
vacht heen is op de huid de latere 
zwarte tekening al zichtbaar. Na 
vier of vijf weken gaan de ogen 
open. De jongen worden acht tot 
tien weken gezoogd. Na zes à 
negen weken krijgen de jongen al 
voedsel van de moeder. Tussen de 
maaltijden door stoeien de jongen 
zoals alle marterachtigen.

Wanneer de jongen de burcht pre 
cies verlaten is nog niet met zeker 
heid vastgesteld. Waarschijnlijk 
gaat de familie uiteen in september 
of oktober, maar soms blijven en 
kele jongen de hele winter nog bij

het wijfje om na de winterrust uit 
het hol verdreven te worden. Ze 
zijn na twee jaar volgroeid en na 
anderhalf jaar al geslachtsrijp. De 
vrouwtjes zouden al vruchtbaar 
zijn vanaf twaalf tot vijftien maan 
den. Volgens een onderzoek van 
Anhlund, in Zweden, zijn negen 
tig à vijfennegentig procent van de 
vrouwtjes vanaf ongeveer twee 
jaar elk jaar drachtig.
Andere onderzoekers geven sterk 
afwijkende procenten aan: Neal & 
Harrison: tweeëndertig procent, 
Canivenc & Bonnin-Laffargue: 
tachtig procent.
De gemiddelde produktie van een 
populatie zou meer dan dertig pro 
cent jongen per jaar bedragen.

Beheer
Vooral rust en veiligheid zijn van 
het grootste belang voor de be 
scherming van de das. Ook een 
goede kwaliteit van de voedselge- 
bieden is onmisbaar. De uitwisse 

ling tussen deelpopulaties, burch 
ten en groepen van burchten moet 
mogelijk blijven. Er zouden be 
heersplannen opgesteld moeten 
worden met betrekking tot ontwa 
tering, houtwallen en andere vor 
men van grondgebruik. Er zou ook 
meer en beter overleg moeten 
komen tussen beleidsinstanties, 
grondeigenaren, boeren, natuur 
beschermers en jagers.

We zouden kunnen opteren voor 
het beveiligen van de wissels met 
dassenspiegels, poortjes, tunnels 
en op sommige plaatsen zelfs ras 
ters. Een strengere controle op de 
wettelijke bepalingen zou al een 
grote stap in de goede richting zijn.

De das is beschermd en geen en 
kele echte jager zal het in zijn 
hoofd halen om op een das te 
schieten. Waarom zouden we de 
burchten van de das niet wettelijk 
beschermen?

De wilde kat
Klasse: zoogdieren 
Orde: carnivora (roof 
dieren)
Familie: felidae (kat- 
achtigen)
Soort: felis silvestris 
Wilde kat, chat sau 
vage, Wildkatze, wild 
cat

Hoewel sommige verwil 
derde katten sprekend op 
een wilde kat lijken, mogen 
we die twee soorten niet 
verwarren. We moeten 
vooral op de rugstreep, die 
bij de staartbasis hoort te 
stoppen, letten. Typisch voor 
de wilde kat is de lijnteke 
ning op de rug en in de nek 
en de geelwitte vlek aan de 
keel. De zijstrepen springen

niet zo fel in het oog. De 
schouderstrepen vormen een 
boog en hogerop zijn er vier 
à vijf goed waarneembare 
neklijnen en twee wangstre- 
pen. Het lichaam wordt on 
dersteund door vier krach 
tige poten, waarbij de voor 
ste de krachtigste zijn. De 
staart is vrij kort en stomp 
met lange zwarte eindharen. 
De drie duidelijke zwarte 
ringen in de staart zijn steeds 
aanwezig. De blik is echt 
wild. De algemene lichaams- 
kleur is geelgrauw met 
zwakke donkere strepen. De 
lichaamslengte is ongeveer 
tachtig centimeter, de staart 
is ongeveer dertig centimeter 
lang. De schofthoogte is 
vijfendertig à veertig centi 
meter. Een wilde kat weegt 
acht à negen kilogram.

Biotoop
De wilde kat leeft bij voorkeur in 
gemengde bossen en liefst in loof 
bossen, waar lage en hoge begroei 
ing elkaar opvolgen. Er moet vol 
doende water in de nabijheid zijn. 
De aanwezigheid van velden en 
weiden wordt erg op prijs gesteld.

Jongen en voedsel
De paartijd valt rond februari en 
de jongen worden na ongeveer 
dertig dagen geboren in holtes van 
bomen, rotsspleten en ook in 
burchten van de das of in andere 
holen.
De wilde kat leeft vooral in de 
schemering, maar in rustige bioto 
pen treffen we ze ook overdag aan. 
De voedselkeuze van de wilde kat 
is hoofdzakelijk gericht op kleine 
knaagdieren met een duidelijke 
voorkeur voor woelmuizen. Af en 
toe slaat ze ook vogels. Op haar 
menu komen haas en konijn ook 
voor en af en toe waagt ze zich aan
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Verwilderde katten
Er zijn mensen die hun lieve poes 
naar het bos brengen als de vakan 
tie voor de deur staat. Met die laf 
hartige daad sparen ze de kosten 
en de last van een asiel of logies 
bij vrienden. De meeste van die 
gedropte katten krijgen het hard 
te verduren en enkele sterven zelfs 
van honger. De sterkste onder hen 
zullen echter overleven en de tocht 
naar de huizen niet meer of nog 
maar zelden ondernemen. Door 
hun instinct gedreven worden die 
katten geduchte rovers in de vrije 
wildbaan. Ze zullen zich niet meer 
om het achterblijvende potje melk 
bekommeren, maar zich ontwik 
kelen tot echte vernielers en bru 
tale vleeseters. Van het ogenblik 
dat ze de treurfase voorbij zijn en 
de knepen van het roversvak 
onder de scherpe klauwen hebben, 
kunnen verwilderde katten echte 
ravages aanrichten, bij jonge 
hazen, bij jonge konijnen en 
vooral onder de grondbroeders.
De katten kunnen geduldig uren 
zitten wachten bij de ingang van 
een konijnenwentel om de niets 
vermoedende konijntjes één voor 
één te doden. Sommige van deze 
katten groeien boven hun normale 
gewicht uit, zelfs tot zeven kilo 
gram en meer en kunnen dan met 
gemak een volwassen haas of 
konijn de baas.
Ze passen zich uitstekend aan in 
hun verwilderde staat. Ze nemen
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snel in aantal toe en worden zo 
sluw als andere predatoren zoals 
bunzing, hermelijn en vos. 
Typisch voor verwilderde katten is 
dat ze vroeger in de avond de dek 
king verlaten en ook ’s morgens 
langer blijven rondstropen, wat de 
jagers dan weer de mogelijkheid 
geeft ze gemakkelijker te doden. 
Omdat we verwilderde katten 
meestal slechts op grote afstand 
zien moeten we eerder de buks ge 
bruiken dan het hagelgeweer. Ze

een vispartijtje. Er zijn zelfs voor 
beelden gekend van wilde katten 
die de muskusrat prederen, vooral 
dan langs de oevers van de Semois. 
In de Ardennen is de wilde kat op 
sommige plaatsen nog in vol 
doende aantal aanwezig, maar 
toch is het goed dat ze beschermd 
is. Het kappen van bossen, het 
aanleggen van wegen en het lok 
ken van de mensen naar onze bos 
sen is voor de wilde kat een echte 
gesel. Als we heel de Ardennen in 
beschouwing nemen is de omvang 
van de populatie vrij onstabiel. 
Het zwerfinstinct van de wilde kat 
draagt ertoe bij dat we ze zelfs bui 
ten onze Ardennen kunnen aan 
treffen. Ook komen er regelmatig 
wilde katten van Frankrijk en 
Duitsland ons land binnen, zodat 
de instandhouding van de soort in 
de toekomst wel geen probleem 
zal vormen.

laten zich in tegenstelling met de 
“wilde katten” iets gemakkelijker 
verleiden met een lekker visje in 
de kattebak.
In de vakantiemaanden juni, juli 
en augustus kunnen we de meeste 
verwilderde katten schieten. Via 
een goede opvoeding van onze 
kinderen kunnen we voorkomen 
dat “huiskatten” in de toekomst 
nog verder dat lot moeten onder 
gaan. Verwilderde katten horen 
niet thuis in de natuur.


