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Sazlık Kedisi
E

vcil hayvanlar arasında kedilerin ayrı bir
yeri var. Yaramaz davranışları, bağımsız
doğaları, yumuşak tüyleri, atletik vücutları
ve diğer pek çok özellikleri evcil kedilerin ayrıcalıklı olmasının nedenleri arasında. İnsanlarla yaşamaya uzun zaman önce uyum sağlayan evcil kediler soylarının devamını güvence altına alırken, yaban hayattaki akrabaları onlar kadar şanslı değil. Vaşak, yaban kedisi, karakulak, sazlık kedisi gibi diğer türler
yaşamlarını yaban hayatta devam ettirmeye çalıyor. Bu sayımızda yaban kedilerinden
sazlık kedisini tanıyacağız.
Sazlık ya da saz kedisi, Felidae (kedigiller)
ailesinin üyelerinden. Sazlık kedisi birçok kedi türü gibi tek olarak yaşar. Geceleri de gündüzleri de aktiftirler.
Sazlık kedisi uzun bacaklı bir kedi türü.
Boyu 50-75 cm, kuyruğuysa 25-29 cm kadardır. Vücut rengi genellikle kum grisi ve sarımsı kahverengi arasında değişir. Kuyruğu üzerinde koyu renkli halkalar vardır. Kuyruğunun uç kısmı siyah renkli olur. Kulak ucunda
bir tutam olacak biçimde kıl vardır. Sazlık kedisi diğer kediler gibi çok fazla sayıda yavrulamaz. Genellikle 3-4 tane olmak üzere 1-6
arasında değişen sayılarda yavrular. Gebelikleri iki ay kadar sürer. Yavruların sütten kesilmesi 3-3,5 ayı bulur. Yavruların eşeysel olgunluğa ulaşması bir yıl sürer.

Dünya Üzerindeki Durum

Sazlık kedisi dünya üzerinde en yoğun
olarak Hindistan’da yaşamaktadır. Daha seyrek olarak Pakistan ve Bangladeş’te de yaşar.
İran ve Pakistan’ın batısında küçük popülasyonlar halinde bulunurlar.
Sazlık kedisinin Avrupa’daki popülasyonu
1960’lardan bu yana hızlı bir biçimde azalma
gösteriyor. Rusya’da ise 1980’lerden bu yana
görülmüyorlar.
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Sazlık kedisinin diğer bir adı da orman kedisidir. Bu adlandırmalar türün yaşadığı yerlere göre değişmektedir.
Sazlık kedileri terk edilmiş tilki, oklu kirpi
ya da porsuk yuvalarını kullanırlar.
Tavşanlar, küçük memeliler (özellikle kemiriciler), yakalayabildikleri kuşlar (özelikle
zamanını yerde besin arayarak geçiren kuş
türleri), yılanlar, kertenkeleler ve kurbağalar
sazlık kedilerinin başlıca besinlerini oluşturur. Beslenirken büyük kedilerin aksine çömelir ve öylece beslenirler.

Yaşam Alanı

Orman altı bitkilerinin yoğun olduğu ormanlık alanlar, sulak alanların kenarları ve
çevresi, çamurlu yerler, ıslak yeşil alanlar,
durgun su kenarları, yavaş akan su kenarları, saz bitkilerinin sık görüldüğü yerler sazlık kedilerinin başlıca yaşam alanlarıdır. Bununla birlikte, bazı popülasyonlar kuru alanlarda yaşar.

Tehditler

Sazlık kedisinin soyunu tehdit eden en
büyük etken yaşam alanlarının tahrip edilmesi. Özellikle sulak alanların kurumaya
başlayarak gittikçe azalması en önemli etken olarak kabul ediliyor. Yasa dışı avcılık da
önemli bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca tarımda kemiricilere karşı yapılan ilaçlama, kemiricilerle beslenen sazlık kedilerini dolaylı olsa da etkiliyor.
Sazlık kedisi doğal ortamında araştırılması kolay olmayan bir tür. Hem sayılarının azlığı hem de kendini iyi gizleyebiliyor olması türle ilgili çalışmaların az olmasının nedeni. Türün ekolojik özelliklerinin fazla bilinmemesi soyunun gerçekte ne kadar tehlikede
olduğunu bilmemizi de engelliyor.
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