
 

 
 

Spaanse lynx 

Wetenschappelijke naam  

lynx pardinus 

 

Lynxen zijn zoogdieren. Mannetjes zijn 

tussen 36 en 55 cm hoog en wegen 

tussen de 12 en 15 kilogram. Een 

vrouwtje is lichter, zij weegt tussen 8 

en 12 kilogram. Spaanse lynxen kunnen 

13 jaar oud worden. 

 

Roofdier 

Het liefst eten ze konijnen. Daarnaast 

jagen ze ook op knaagdieren, hazen, 

patrijzen, moeflons, jonge herten en 

reeën. Net als zijn Europese soortgenoot 

rent de Spaanse lynx niet hard achter 

zijn prooi aan. Hij besluipt hem. 

 

Leefgebied 

De Spaanse lynx leeft in open grasgebieden begroeid met struiken rondom de 

Middellandse Zee. Op deze kaart zie je (in oranje) in welke gebieden ze voorkomen. 

 
Ze leven het liefst alleen in hun eigen territorium. Hun territorium is ongeveer 120 

km² groot. Vrouwtjes lynxen mogen wel in het territorium van de mannetjes 

komen, maar andere mannetjes niet. Ze zijn zowel overdag als 's nachts actief, 

maar jagen doen ze het liefst in het donker. Ze lopen overdag een afstand van 

ongeveer 7 kilometer. En ze kunnen ook heel goed zwemmen en klimmen. 

 

 



 

 
 

Jongen 

Tussen december en februari paren de mannetjes en 

vrouwtjes met elkaar. In maart/april worden de jonge 

lynxen geboren. Het zijn er meestal 3, soms 4. Vaak 

overleven er maar 2. Het nest ligt in een holle boom of 

onder een rots. De jonge lynxen blijven daar 2 tot 4 

weken na hun geboorte. Daarna brengt moeder lynx hen 

naar een ander nest. Zo verplaatst de moeder haar 

jongen regelmatig. De jongen drinken bij hun moeder tot 

ze ongeveer 23 weken oud zijn. Dan gaan ze vast voedsel 

eten. 

 

Bedreigd en beschermd 

In Portugal zijn geen Spaanse lynxen meer. Alleen in het zuiden van Spanje leven 

nog twee groepen. Eén in de Coto Donana en één in het oosten van Morena. In totaal 

zijn er nog maar ongeveer 200 Spaanse lynxen in het wild.  

 

Ze eten het liefst konijnen, maar ook daarvan zijn er 

steeds minder. Er worden veel konijnen ziek en er is 

minder leefgebied voor ze. Daardoor is er steeds minder 

te eten voor de lynxen.  

 

Bovendien is het verkeer gevaarlijk voor ze en soms 

lopen ze in vallen, die mensen voor andere dieren hebben 

gezet.  

 

Spaanse lynxen zijn de meest bedreigde kattensoort van de wereld. Op de Rode 

Lijst staat dat ze 'ernstig bedreigd' zijn. 

De Spaanse en Portugese wet beschermen deze dieren. Ze wonen niet in 

dierentuinen, maar er zijn Spaanse organisaties die voor extra bescherming 

zorgen, dus hopelijk overleeft de soort het!  

 

 

 


