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De doelstelling van SPOTS is de bescherming van bedreigde, wilde  
katachtigen. Wereldwijd zijn er maar liefst 40 wilde kattensoorten.  
Via voorlichtingsmateriaal, onze websites en social media kanalen,  
vragen wij aandacht voor hen allemaal. Op financieel gebied is het  
echter onmogelijk om teveel projecten te ondersteunen. Onze  
focusdieren zijn daarom de cheeta (jachtluipaard), luipaard en leeuw. 

Wij ondersteunen vooral projecten die zich voor deze dieren inzetten  
alsook voeren we een lobby in o.a. de politiek op onderwerpen die van  
belang zijn voor deze dieren. Voor meer informatie daarover kunt u  
onze website stichtingspots.nl bezoeken. 

Alle wilde katten zijn ons echter lief.  
En eigenlijk staan ze allemaal onder grote 
druk en hebben ze belang bij meer bekend- 
heid en steun. Daarom voeren wij vanaf 
2021 ieder jaar actie voor een kleinere  
(onbekendere) kattensoort. Met als doel 
meer bekendheid over dat dier te gene-
reren. We zullen dan ook financieel een 
project ondersteunen dat zich voor dat 
specifieke dier inzet. 

In 2021 stellen wij de Manul, ook wel 
bekend als Pallas kat, centraal. Op onze 
website en socialmedia kanalen zullen wij 
veelvuldig aandacht vragen voor dit dier. 

Daarnaast zullen we het Daursky State  
Nature Biosphere Reserve (Rusland)  
financieel ondersteunen. Dit is een belang-
rijk leefgebied voor de Manul. 

 

 

– Joseph Wood Krutch –

Destroyed buildings

can be rebuilt;

destroyed works

of art may possibly

be replaced by

new creations; but

every animal and

every flower which

becomes extinct is

lost forever in the

most absolute of all

death.

SPOTS IN ACTIE VOOR  
DE MANUL (PALLAS KAT) 
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Over SPOTS
Stichting SPOTS zet zich in voor de 
bescherming van wilde katachtigen. 
Onze focusdieren zijn de leeuw, de 
cheeta en het luipaard.  
Voor meer informatie over onze 
activiteiten en projecten die we 
ondersteunen, kunt u onze website 
stichtingspots.nl bezoeken. 

Daarnaast vragen we ieder jaar 
aandacht voor een kleinere en vaak 
minder bekende kattensoort.  
Met als doel meer bekendheid 
voor dat specifieke dier genereren. 
We zullen dan ook financieel een 
project ondersteunen dat zich voor 
die kat inzet. 

In 2021 staat de Manul, ook wel 
Pallas kat genoemd, centraal en 
ondersteunen wij het Daursky 
State Nature Biosphere Reserve 
(Rusland).  
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HELP US TO SAVE THE WILD CATS
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Algemene informatie Manul (Pallas kat) 
De wetenschappelijke naam van dit dier is  
Otocolobus Manul. Hij staat echter ook bekend 
als de Pallas kat. Die naam komt van natuur- 
onderzoeker Peter Simon Pallas die in 1776  
voor het eerst melding maakte van dit dier. 

De Manul heeft op de IUCN rode lijst als bescher-
mingsstatus ‘Least Concern’. De vraag is echter 
in hoeverre dit een terechte classificering is. De 
Manul laat zich lastig spotten en zijn versprei-
dingsgebied alsook territorium is enorm groot. 
Allemaal zaken die het moeilijk maken dit dier 
echt in kaart te brengen, zeker omdat de Manul in 
extreme omstandigheden leeft. 

De Manul is ongeveer zo groot als een huiskat, 
heeft een brede ronde kop, de langste en dikste 
vacht van alle katten, behaarde voetzolen en opval-
lende karakteristieke oren die niet bovenop zijn 
hoofd staan, maar ernaast. De Manul leeft solitair 
en heeft een eigen (groot) territorium. De kat is 
actief in de schemering en zijn voornaamste prooi-
dieren zijn fluithazen, knaagdieren en hoenders. 

De nestjes bestaan per worp uit gemiddeld één  
tot vijf jongen. Veel van de kittens halen het eerste 
levensjaar niet bijvoorbeeld omdat ze ten prooi 
vallen aan roofvogels of andere roofdieren. Jonge 
Manuls zijn snel volwassen: er zijn kittens van  
3 tot 4 maanden oud gezien die al aan het jagen 
waren. Op een leeftijd van ca. 10 maanden leven 
ze geheel zelfstandig in een eigen territorium. 

Leefgebied
Zoals op het kaartje te zien is, is het verspreidings- 
gebied van de Manul groot. Ze komen voor in 
Centraal-Azië, van West Iran tot West-China.  
De dieren leven in koude, afgelegen gebieden op 
de steppes en in rotsachtig gebied, vaak op grote 
hoogte. De Manul is kwetsbaar voor grotere 
roofdieren. Vandaar dat hij het liefst leeft in en 
rondom rotsen of (verlaten) holen waar hij zich 
kan verschuilen en zich goed kan camoufleren. 
Zijn vacht helpt hem daarbij.

Grappige Weetjes   
• De Latijnse naam van de Manul is ‘Otocolobus  
 manul’. Niet heel erg vleiend want Otocolobus  
 betekent  ‘lelijke oren’ in het Grieks. Wij vinden  
 de oren juist cute! 

• De Manuls lijken behalve mensen ook elkaar  
 niet zo te mogen. Zo gaat er deze anekdote  
 rond; toen er een nestje kittens geboren was  
 in een dierenpark, hoorden de dierverzorgers  
 vreemde geluiden. Ze dachten dat de kittens  
 moeite hadden te ademen maar wat bleek?  
 De diertjes waren aan het grommen en sissen  
 naar elkaar. En dat terwijl hun ogen nog dicht      
 zaten…. 

• De pupillen van de Manul zijn rond en niet  
 verticaal zoals bij huiskatten.

• Doordat de oren niet bovenop zijn hoofd  
 geplaatst zijn, maar feitelijk naast het hoofd,  
 steken ze niet uit. Dat is handig want de Manul  
 jaagt vooral via hinderlagen. Dan is het handig  
 als je oren niet uitsteken.

• De Manul heeft een zeer expressieve kop.  
 Hij is dan ook geliefd op internet en heeft de  
 twijfelachtige bijnaam de meest chagrijnige  
 kat ter wereld te zijn. Sommigen stellen zelfs  
 dat de Manul symbool stond van wijlen ‘the  
 Grumpy cat’ welke een internet hit was.  

Wat doen we met uw gift 
Met uw gift voor de Manul ondersteunen wij 
het Daursky State Nature Biosphere Reserve 
(Rusland). 

Voor meer informatie over dit project kunt  
u onze website bezoeken: stichtingspots.nl.  
Indien uw e-mail adres bij ons bekend is,  
zullen wij u ook met regelmaat updates over  
dit project toesturen. 

Op onze website kunt u meer informatie over  
de Manul vinden alsook spreekbeurtmateriaal 
over de Manul downloaden.  

Stichting SPOTS is een ANBI instelling.  
Dat betekent dat schenkingen aan stichting 
SPOTS aftrekbaar zijn van de belasting. 
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