
S e r v a l  

Klasse:   Mammalia  zoogdieren 
Orde:   Carnivora  roofdieren 
Familie:   Felidae  katachtigen 
Geslacht:  Leptailurus  serval         
Soort:   Leptailurus  Serval 
   serval 

schofthoogte / haute épaule / height at sholders 
54-62 cm 
lengte / longueur / length  
60-100 cm 
gewicht / poids / weight 
9-18 kg 
draagtijd / gestation / gestation 
66-75 dagen / jours / days 
aantal jongen / nombre de jeunes / litter size 
2-3 
habitat 
savanne met hoog gras, niet in droge gebieden / la 
savane avec l'herbe grande, pas dans des secteurs secs 
/ savanna with tall grass, not in dry areas 
leefwijze / conduite / behaviour 
dag-en nachtaktief, solitair uitgezonderd een paar dagen 
in het paarseizoen / actif pendant la nuit et le jour, soli-
taire excepté quelques jours dans le seizon de multipli-
cation / active during the night and the day, solitaire 
except for a few days in the breeding seizon 
voedsel / nourriture / diet 
kleine dieren zoals knaagdieren, vogels, reptielen amfi-
bieën en zelfs vis / petits animaux : rongeurs, oiseaux, 
reptiles, amphibies et même poissons / little animals like 
rodents, birds, reptiles, amphibians and even fish 
levensverwachting / espérance de vie / lifespan 
12-20  jaar / ans / years 

 

De lange poten, lange nek, kleine kop, 
goede camouflage en grote oren maken de 
serval een uitstekend roofdier in het lange 
gras.

In Afrika leven er vele katachtigen samen, 
om te kunnen overleven als katachtige 
tussen zoveel concurrentie moet je ofwel 
heel sterk zijn, ofwel moet je je special-
iseren op een bepaalde prooigroep waarin 
geen andere katachtige echt in is gespe-
cialiseerd. De serval doet dit door zich te 
specialiseren op kleine dieren in het hoge 
gras, zoals knaagdieren. Wat niet weg-
neemt dat ze andere prooien pakken als ze 
hiertoe de kans krijgen.

Zoals vele katachtigen kunnen ze flinke 
sprongen maken, maar door zijn dieet is 
de serval toch wel gespecialiseerd in de 
“muizensprong” die we ook bij vossen 
zien.

 

 

The long legs, long neck, small head, good camouflage 
and large ears make the serval an excellent predator in 
the tall grass.
In Africa there are many species of cats. To survive they 
must either be very strong or they need to specialise on 
a certain group of prey. So the serval choses to specialise 
on small animals in the tall grass. Still they wil catch 
other prey if they have the chance.
Many cat-species are acrobatic but the serval is special-
ised in the “mouse-jump”, also seen in foxes.
 

 

 

Voorkomen: Afrika 
Status: Beschermd door 
CITES II en EG bijlage B 
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Did you know...
 

 

 


