
De tijger is een machtige, grote kat. Hij legt zich plat op de grond 
om zijn prooi te bespringen en is helemaal onzichtbaar in het hoge 
gras. Er bestaan verschillende soorten tijgers: de Bengaalse tijger, 
de Sumatraanse tijger en ook de Siberische tijger. 

wist je dat? 

Tijgers zijn niet bang van water, ze houden van zwemmen!

Elke tijger heeft een unieke vacht zoals een streepjescode.

Op 100 jaar tijd zijn veel tijgers verdwenen! (97%) 

De tijger (Panthera tigris) is een zoogdier uit de 
familie van de katachtigen (Felidae). De tijger is 
de grootste kat van allemaal! In de vrije natuur 
vinden we enkel tijgers in Azië. Er bestaan negen 
ondersoorten en drie daarvan zijn al verdwenen: 
de Javaanse tijger, de Kaspische tijger en de 
Balinese tijger. De verschillende ondersoorten, 
zoalszoals de Sumatraanse tijger, de Bengaalse tijger 
en de Siberische tijger, verschillen allemaal een 
beetje van elkaar en leven ook op andere 
plaatsen. Er bestaan ook witte tijgers! In feite 
gaat het om Bengaalse tijgers die een probleem 
hebben met de kleur van hun vacht.  

Een grote familie

De tijger is een uitstekende jager! Als het donker wordt, 
loopt hij stilletjes rond en beloert zijn prooi terwijl hij zich 
verborgen houdt in het hoge gras. Hij wacht tot zijn prooi 
dichterbij komt en springt er dan meteen bovenop! De 
tijger eet vooral grote zoogdieren zoals herten, maar hij 
lust ook wel kleine zoogdieren, vogels en vissen. De 
tijger is niet echt een slokop. Hij verslindt zijn feestmaal 
nietniet in één keer, maar houdt liever een beetje over voor 
later.   

Een uitstekende jager

Tijgers leven liefst alleen en houden niet van 
gezelschap, maar als ze een soortgenoot tegenkomen, 
vallen ze die niet aan. Er is maar één tijger die de baas 
is in een bepaald gebied. Dat gebied is zijn ‘territorium’. 
Mannelijke tijgers wagen zich niet in het territorium van 
een ander mannetje om ruzie te vermijden. Tijgers doen 
net als honden: ze markeren hun territorium om aan de 
andere tijgers te zeggen “he, dit is mijn domein!” andere tijgers te zeggen “he, dit is mijn domein!” 

een groot territorium

Er leven nog maar 3900 tijgers in de vrije 
natuur – dat is echt heel weinig! De 
mens jaagt op de tijger en verkoopt zijn 
vacht, ook al is dat verboden, want de 
tijger is om een beschermde diersoort. 
Deze illegale jacht noemen we stroperij. 
Bovendien legt de mens ook wegen en 
stedensteden aan en hakt hij alle bomen om in 
het leefgebied van de tijger. Ook die 
ontbossing is verboden! Er zijn steeds 
minder tijgers en ze wonen afgezonderd 
van elkaar. Hoe moeten ze zich dan nog 
voortplanten? 

wetenschappelijke naam
Panthera tigris

VOEDSEL
vleesetend
maat en gewicht
200 CM -200 kg

FAMILIE
katachtigen

status
bedreigd

de tijger is bedreigd

WWF steunt sinds 2010 het Tx2-initiatief, dat 
een eind wil maken aan het verdwijnen van 
tijgers. Dertien landen in Azië hebben beloofd 
het aantal tijgers in de natuur te verdubbelen 
tegen 2022. Dat is het volgende Chinese jaar 
van de tijger. 

wat doet wwf?

de tijger

30 cm 250 cm

DIEREN


