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Introductie: het geweldige Spanje 

Zoektochten naar grote carnivoren… het is een pure verrijking van en 

zingeving aan het leven geworden. Steeds weer opnieuw mogen 

uitkijken naar het observeren van en, indien mogelijk, ook het 

fotograferen van bruine beren, wolven en lynxen in hun natuurlijk 

milieu. Het geeft diepgang aan het veel te korte bestaan hier!  

Spanje is een land waar het globale plaatje nog redelijk klopt. Het is, 

samen met Polen en Finland, één van m’n favoriete Europese landen 

wat het observeren van predatoren betreft. Het land is immers 

gezegend met uitgestrekte bergketens waar niet minder dan drie grote 

carnivoren te vinden zijn: Cantabrische Bruine Beer, Iberische Wolf en 

Iberische Lynx. Voeg daarbij nog soorten als Europese Wilde Kat en 

Europese Otter en je hebt een lijstje om u tegen te zeggen. Een 

biodivers rijk gegeven waardoor een bezoek aan het land steeds iets is 

om naar uit te kijken!   

Iberische lynxen met een naam: pure noodzaak  

Persoonlijk hou ik er niet van dat wilde dieren een naam krijgen. En al zeker niet 

als ze welkom worden geheten en voor de kar worden gespannen van de één of 

andere natuurorganisatie die er continu mee in de media komt. Het neigt naar 

profileringsdrang en het leidt tot polarisatie. Iets waar ik een grondige hekel aan 

heb.  

Beter zou zijn dat mensen een omgeving delen met wilde dieren die ongestoord 

aanwezig (mogen) zijn zonder er al te veel woorden aan vuil te maken. Of dat nu 

pro of contra een desbetreffende roofdiersoort is. In harmonie leven met je 

leefomgeving heet dat. 

Dat heel wat Iberische lynxen een naam hebben (gekregen) is een gegeven dat 

voortvloeide uit de strikte noodzaak om de soort destijds te vrijwaren van 

uitsterven. Rond het jaar tweeduizend waren er immers geen honderd 

exemplaren meer over in de vrije natuur ; een zestigtal in het Sierra Morena 

gebergte en een dertigtal in de nabijheid van het nationale park (NP) van 

Donana. Beide waren de enige twee overgebleven relictpopulaties waar de 

Iberische lynxen wisten te overleven.  



Wilde dieren werden weggevangen, kweekcentra werden opgezet en 

fokprogramma’s gestart. Vrouwtjes en mannetjes werden daarbij benoemd; 

idem dito de dieren die nadien weer werden, en tot op de dag van vandaag, nog 

steeds worden, geherintroduceerd. Recentelijk nog in Granada en Murcia.  

 

De dieren een naam geven iets wat ook gebeurt met kittens die door 

onderzoekers gefotografeerd worden door cameravallen tijdens 

veldinventarisaties. Eens de dieren van beide kanten meermaals gefotografeerd 

zijn en het vlekkenpatronen duidelijk is, krijgen zij allen een naam. Nadien 

worden ze toegevoegd aan een algemene databank waarin alle gegevens van de 

totale populatie verwerkt zijn. Jongen geboren in 2022 kregen een naam 

beginnend met  de letter t ; jongen die dit jaar worden geboren (eind maart – 

begin april) met de letter u. Een beetje conform de werkwijze van de West- 

Europese wolvendatabank.  

Hoelang men dit nog gaat kunnen opvolgen is mijns inziens een vraagteken. De 

toename telt momenteel immers weer om en bij de 1350 à 1400 individuen. 

Wanneer het laatste Life Lincé project zijn vruchten afwerpt, zou het met het 

totaalaantal best wel eens heel snel kunnen gaan. Doel van het zesde, door 

Europa gefinancierde project, is immers het connecteren van alle grote gebieden 

die nu degelijke populaties van lynxen in het wild kennen. Laten we hopen dat 

men  snel de tel kwijtgeraakt! 



Zaterdag 18 februari - ontmoeting 1 

Het is avond als we beginnen aan de laatste episode van de bestemming: de acht 

kilometer lange, welgekende gravelweg richting de dam van La Lancha in het 

Sierra Morena gebergte nabij Andujar. Na de afgelopen vijftien jaar is het 

aanpalende, enorm uitgestrekte privé-gebied Los Escoriales een locatie met 

wereldfaam geworden ter observatie van Iberische Lynx.  

 

Rond de jaarwissel is het hier, anno 2023, drummen geblazen. Dit omwille van 

de vele agentschappen die er dan vertoeven met cliënteel op zoek naar de 

Iberische Lynx. Bovendien is het aantal lokale liefhebbers ook iets dat groeiende 

is.  Jaar na jaar zien we hier steeds meer en andere lokale Spanjaarden die, vooral 

vanuit fotografisch standpunt, de streek bezoeken voor het spotten van de 

Iberische Lynx. Verwonderlijk is dat niet gezien het dan de paarperiode van de 

lynxen is. De dieren zijn dan veel mobieler, dikwijls langdurig dagactief en vocaal.   

Wij verkiezen er al jaren voor om La Lancha altijd ofwel in februari ofwel eind 

oktober - begin november te bezoeken. De mega drukte van al de 

agentschappen is dan afwezig en de lynxen zijn er dan ook. Het gehele jaar door 

eigenlijk. 

Het hoge aantal konijnen van rond het jaar 2010 is ondertussen iets van 

vervlogen tijden. Dit omwille van konijnenziektes als myxomatose. Het tastte het 

konijnenbestand door de jaren heen serieus aan. Maar ze zijn er nog. En waar 

konijnen zitten, vind je Iberische lynxen. Zo simpel is dat. Ook nu is dat nog 

steeds zo.  



Bij recente bezoeken aan het gebied (november 2021 en februari 2022)  was het 

vooral Rafiki, een jonge mannetje, die de show stal. Het dier dook immers 

geregeld op vlakbij de weg richting de dam. Dit vooral in de buurt van de drie 

laatste uitkijkpunten die sinds enkele jaren zijn aangelegd ter observatie van de 

lynxen.  

Dit jaar blijkt vooral Margaza de show te stelen. Samen met haar jongen van het 

vorige jaar (Taraj en Tami), situeert het coregebied van dit acht jaar oude 

vrouwtje zich immers net in de bocht waarbij je, na vijf kilometer hobbelen over 

de fameuze grindweg vol gaten, een overzicht krijgt op de vallei. De hoeveelheid 

geparkeerde wagens is daarbij een goede indicatie om te weten waar ze recent 

gezien werd! Ook nu houden we er even halt. Toch besluiten we door te rijden 

naar mijn  favoriete stek wat verderdoor op de weg. Vanaf uitkijkpunt vier en vijf 

heb ik, sinds 2009, persoonlijk immers de meeste lynxen ontdekt en kunnen 

fotograferen.  

 

Ook deze keer is het snel prijs. Met mijn  verrekijker (Swarovski 15x56) op mijn 

statief gemonteerd, ontdek ik al scannend vrij snel immers de contouren van een 

lynx gezeten op zijn achterwerk, gepositioneerd tussen wat struikjes op de 

overliggende helling. Wat overvallen door deze observatie, lopen we snel naar 

de auto waarin de telescopen nog zitten opgeborgen.  Gezien  de grootte van 

het dier en diens opzichtige bakkebaarden, gaat het waarschijnlijk om Odon. Een 

welgekend, territoriaal mannetje. Het duurt tot de schemering alvorens Odon 

actief wordt. Typerend is, overeenkomstig met het gedrag van een huiskat, hoe 

zo’n dier zich eerst uitstrekt  en enkele keren geeuwt alvorens op pad te gaan.  

Enkele lokale Spanjaarden, zonder al te degelijk optisch materiaal, hebben zich 

ondertussen rondom ons verzameld. Hun blikken door de telescoop zorgen voor 

heel wat vreugde, jolijt en ja zelfs ontroering. Gevoelens die ik volledig herken 

en graag bij anderen waarneem!  



Het is de derde keer dat we er onmiddellijk in slagen om een lynx te vinden bij 

de start van de reis. Niets vermoedend dat dit het begin is van een reeks van acht 

verschillende lynxen en waarnemingen acht dagen op rij, is deze eerste 

waarneming een goede reden om het glas op te heffen! Iets wat even later 

gebeurt aan de toog van Los Pinos. Viva Espana! 

 

Zondag 19 februari - ontmoeting 2 en 3 

Tijdens het ochtendgloren staan we reeds opgesteld nabij uitkijkpunt vier. Het 

ingeslagen proviand van de dag voordien wordt daarbij aangesproken om te 

ontbijten. Dat geldt trouwens ook wanneer we lunchen. Binnen vertoeven in een 

gebied waar lynxen rondlopen is iets dat je hier immers tot het essentiële dient 

te beperken.  

 

In de praktijk resulteert dat in een zoektocht naar lynxen van zonsopgang tot 

zonsondergang. En vervelen doet dat nooit. De voorjaarszang en balts van 

veelvuldige vogelsoorten is daarbij een streling voor het oor en oog. Bovendien 

wemelt het van de andere zoogdieren op het grondgebied van Los Escoriales: 

Edelhert, Damhert, Moeflon en Everzwijn. Gezien  hun semi wilde afkomst, iets 

dat ons niet ten volle kan beroeren. Gelukkig is er ook één hoefdier dat wel 

honderd percent wild is: Iberische Steenbok. Waar je vroeger in de regel wat 

verder diende af te dalen naar rotspartijen rond de dam zelf, zie je ze nu ook van 

de uitkijkpunten die uitzicht geven over de vallei. In deze periode van het jaar 

zijn de vrouwtjes gescheiden van de mannetjes; je ziet hen dan ook zelden 

samen. Oftewel vind je een kudde mannetjes oftewel vrouwtjes vergezeld door 

jonge dieren.   



 

De agressiviteit van de vele eksters toont duidelijk aan dat enkele luidruchtige 

kuifkoekoeken het gemunt hebben op hun nesten en nakende legsels. Samen 

met Blauwe Eksters zijn het immers de beide vogelsoorten waar de Kuifkoekoek 

op parasiteert.  

Maar terug naar de hoofdvogel hier: Iberische Lynx. Van belang is ook om in 

contact te staan met  de aanwezige spotters op de andere uitkijkpunten in het 

gebied. De snelheid waarmee residentiële lynxen zich hier door het landschap 

begeven is soms verbazingwekkend. Voor je het weet  zijn ze tijdens hun 

jachttochten twee, drie uitkijkpunten verderdoor gelopen.  

Gegesticuleer  en over en weer geloop nabij het eerste uitkijkpunt zorgt ervoor 

dat statieven bijéén worden gevouwen en opgeborgen. In een mum van tijd 

staan we met de auto geparkeerd op de plaats van actie. Margaza en haar twee 

jongen blijken aan hun ochtendwandeling te beginnen. Jammer genoeg doen ze 

dat niet doorheen open terrein en bovendien onafhankelijk van elkaar waardoor 

observatie moeilijk is.       

 



Het enige dier van het lynxentrio dat met momenten zichtbaar blijkt, is Taraj. Het 

valt op hoe klein dit jonge mannetje van elf maanden is in vergelijking met z’n 

zus. Als een muis sluipt hij doorheen het gebied waarbij hij, tijdens z’n 

verplaatsing, zoveel mogelijk gebruik maakt van de struiken en glooiingen in het 

gebied om niet opgemerkt te worden.  

Een Spanjaard gerelateerd aan een lokaal ecologisch toeristisch agentschap blijkt 

in het bezit te zijn van een thermische camera. Hij slaagt erin Taraj telkens weer 

opnieuw op te merken wanneer die uit het gezichtsveld is verdwenen. Jammer 

genoeg zorgt de bende van vijfendertig aanwezige spotters voor de nodige 

verstoring. Taraj is duidelijk niet opgezet met al de commotie die er ontstaat 

wanneer hij herontdekt wordt.  

Keer op keer maakt hij zich direct uit de voeten wanneer mensen zich al lopend 

verplaatsen. Het is duidelijk dat lynxen er een hekel aan hebben! Gelukkig zijn 

we ervaren genoeg om met de situatie om te gaan. Het dier voorblijven is daarbij 

een belangrijk iets om hem niet uit het oog te verliezen.  

Eens de zon iets hoger aan de horizon staat en de temperatuur begint te stijgen, 

verkiest Taraj om zich terug te trekken in een struik. Hierbij komt abrupt een 

einde aan de tweede waarneming van de reis. De aandacht verslapt, mensen 

druipen af en auto’s vertrekken. Wij besluiten zelf wat verderop te lunchen.  

 

In de namiddag zijn het vier jonge Spanjaarden die Taraj wederom oppikken 

vanop het tweede uitkijkpunt. Taraj heeft z’n schuilplaats verlaten en is weer op 

wandel. Hij doet dat wederom op zo’n manier dat hij nauwelijks te ontdekken 

valt. Sowieso is het een moeilijk iets om aan derden uit te leggen waar een dier 

zich bevindt in een heuvelend landschap bezaaid  met rotspartijen, struiken en 

bomen. Zeker als het dier zich daarbij nog eens verplaatst. Sowieso zorgt diens 

camouflage er immers voor dat het dier letterlijk opgaat in z’n omgeving. 



Gelukkig kunnen we zelf terugvallen op jaren ervaring met het gebied en met 

deze kat. Dit blijkt een enorm voordeel. Wederom kunnen we het dier 

voortreffelijk waarnemen doorheen de verrekijker en de telescoop!  Twee goede 

waarnemingen op één dag iets waar we best mee kunnen leven. Tegen valavond 

verlaten we de vallei om het glas te heffen op een wederom voortreffelijke dag!     

Maandag 20 februari – ontmoeting 4 

Ondanks voortreffelijke weersomstandigheden (windstil, betrokken en fris 

weer), is de voormiddag er eentje die vrij rustig passeert. Vogels zijn iets minder 

actief en van lynxen is er geen spoor. Na twee, drie dagen in het gebied weten 

we ondertussen ook wie hier de weekendtoeristen zijn, de voyeuristen en de 

meerdaagse bezoekers.  

De eerste categorie van mensen zijn grotendeels lokale Spanjaarden die hier met 

regelmaat komen zoeken naar Margaza en companie. Iets waar ik ronduit jaloers 

op ben: gewapend met optisch materiaal er weekend na weekend op uit kunnen 

trekken in het spoor van de lynxen. Spanjaarden kunnen dat! Ook voor Bruine 

Beer en Wolf trouwens!  

 

De tweede categorie van mensen zijn er van het type die een luchtje komen 

scheppen in lynxenland. Zij parkeren de auto aan een van de uitkijkpunten, 

staren wat in het rond, al dan niet in het bezit zijnde van een verrekijker, om 

vervolgens met de auto door te rijden richting de dam waar zich eenzelfde 

scenario onttrekt. In de praktijk resulteert dat in een tweedelige (heen- en 

terugrit), lawaaierige stofwolk die totaal geen bijdrage levert aan het spotten 

van lynxen. Dit geldt tevens voor de passerende mountainbikers en vissers die 

(met hun vierwiel aangedreven voertuig, aanhangwagen en een boot erop) zich 

van en naar het meer begeven. Het valt echt aan te raden om hier niet tijdens 

het weekend te arriveren.   



De derde categorie zijn, net als wij, gepassioneerde lynxenspotters. In de regel 

leidt interactie met deze gelijkgezinden dikwijls tot enthousiaste, verrijkende 

gesprekken waaruit met regelmaat het uitwisselen van telefoongegevens 

voortvloeit. Sowieso een meerwaarde wanneer je op verschillende strategische 

uitkijkpunten staat opgesteld. Tijdens het huidige bezoek gebeurt het 

uitwisselen van telefoongegevens met ene Oscar en ene Alex. Oscar is een 

gepensioneerde en gepassioneerde Spaanse fotograaf die La Lancha reeds 

meermaals bezocht in functie van het spotten en fotograferen van de lynxen. 

Alex dan weer is een Duitse bioloog wiens fotografische invalshoek hem naar 

Andujar bracht op zoek naar lynxen. Het uitwisselen van gegevens met hen levert 

ons later trouwens geen windeieren op…  

Na weer te hebben geluncht nabij de mirador wat verderdoor richting de dam, 

besluiten we om door te rijden naar de Jandula  rivier. Dit is de tweede, meest 

gekende plaats die bekend staat in het gebied voor het spotten van lynxen. Het 

blijkt een meesterzet te zijn!  

Eens ter plaatse, houden we allereerst halt nabij de gekende witte blokken die 

uitzicht geven op het privédomein van Encinarejo. Het landgoed blijkt, vrij 

recent, te zijn opgekocht door een Zuid-Afrikaan wiens plannen voor de uitbouw 

van een ecolodge reeds ver gevorderd zijn. Los van de aanwezige lynxen, 

introduceerde hij ook een kudde wisenten in het gebied om zo het safari gehalte 

van het gebied op te krikken. Lynxen zien we (nog) niet, de wisenten ook niet. 

Wel spotten we een uitvoerig foeragerende Europese Otter onderaan in het 

stilstaande water.  

 

Eens die zich terugtrekt in een oeverhol onder het aanwezige struweel van 

overhangende struiken, rijden we verderdoor richting de dam en het bruggetje. 

Meer specifiek nemen we daarbij plaats op de partij rotsen van waar we, in 



februari van het vorige jaar, vlakbij een andere vissende otter observeerden en 

filmden.  

 

Tegen alle verwachtingen in is het een Iberische Lynx en niet een Europese Otter 

die plots op het toneel verschijnt. Aan de overzijde staat immers plots, totaal uit 

het niets, een stevige lynx op een rots. Het dier moet er reeds de hele tijd hebben 

liggen slapen. Het territoriaal, natuurlijke gedrag dat het dier vertoont, is om 

handen en vingers af te likken. De lynx markeert immers met z’n wangen een 

aanwezige rots en het urineert, met het achterwerk in de lucht gericht, een 

andere rots. Bovendien schraapt het, met z’n achterpoten plat op de grond, wat 

los zand uit elkaar. Ook dat is iets typerend voor markerende, territoriale 

mannelijke katachtigen. Nadien kunnen we het dier nog even volgens wanneer 

het zijn tocht verderzet langsheen de omheining die parallel loopt met de 

Jandula  rivier, grenzend aan het privédomein van Encinarejo.  

 



Ons geluk houdt gewoon niet op! Voor de derde dag op rij zijn we getuige van 

Iberische Lynxen in het gebied die gewoon hun eigen, natuurlijke ding doen! Wat 

een reis tot dusver! 

Dinsdag 21 februari – ontmoeting 5 

Lynx-gewijs is dit de minst productieve dag van ons vierdaags durend verblijf in 

Andujar. De frisse temperaturen van gisteren hebben weer plaatgeruimd voor 

open en aangenaam lenteweer. Vogels fluiten weer volop. Tevens laten 

verschillende soorten vlinders zich opmerken.  

Bij het ochtendgloren staan we weer op de rotsen nabij de Jandula  rivier. Twee 

vissende otters zijn present, maar van Haz (de negen jaar oude lynx van gisteren) 

is er geen spoor. Ook een korte wandeling op het overliggende landgoed, te 

bereiken via een poortje aan de overzijde van de brug, levert geen poes op. Dan 

maar terug naar La Lancha!  

Nadat een territoriaal koppel Spaanse keizerarenden er luidruchtig hun 

baltsvlucht tonen in het luchtruim,  strijken ze neer in de kruin van een 

aanwezige steeneik. Na copulatie aldaar, verkiest één van de beide individuen 

om wederom het luchtruim te verkennen. Deze keer niet om te baltsen, wel om 

een Vale Gier, die komt aanzweven, te verdrijven uit z’n broedgebied. Ronduit 

spectaculair!  

Het verdrijven van de Vale Gier blijkt echter een maat voor niets te zijn. In een 

mum van tijd zorgt een warme luchtbel er immers voor dat een wolk gieren het 

hele luchtruim hebben ingepalmd. Dit boven de vallei waarin zich de steeneik 

met het parend, plaatselijk koppel keizerarenden bevindt. Binnen de kortste 

keren hangen de beide adulte keizerarenden mee te thermieken in de warme 

luchtbel. Van ruzie geen sprake meer!  

 



Later op de dag zien we één van beide adulte vogels nog overvliegen met een 

konijn in de klauwen. Dit is, net zoals voor de Iberische Lynx,  het stapelvoedsel 

van de Iberische Keizerarend; een endemische soort van het Iberische 

schiereiland. 

En ook de lynxwaarneming van de dag is gerelateerd aan de waarneming van 

een Spaanse Keizerarend. Daar waar een juveniele exemplaar eerst nog laag 

door de vallei vliegt, is het vooral het landen ervan op de grond wat hoger op de 

helling opmerkelijk. Bij nader onderzoek blijkt dat, op de plaats waar de jonge 

arend is geland, er ook een groep luidruchtige eksters aanwezig is. De wijze 

waarop ze alarmeren en gefocust zijn in de begroeiing onder hen, duidt er 

duidelijk op dat er iets gaande is.  

 

Scannend vanop een rotsblok, zien we plots beweging in de dichte begroeiing 

onder de boom. Een bruinoranje vacht met zwarte vlekken, witte bakkebaarden, 

penseeltjes op de oren  en een kort staartje met zwarte punt maken de 

determinatie gemakkelijk: de vijfde waarneming voor de reis van een Iberische 

Lynx! De lynx  heeft er hoogstwaarschijnlijk een konijn of andere prooi 

verorberd. De prooi, of althans resten ervan, moeten waarschijnlijk ook de reden 

zijn geweest waarom de onvolwassen Keizerarend er enige ogenblikken eerder 

even was geland.  



De specifieke locatie alsook de grootte van het dier doen vermoeden dat het 

hierbij hoogst waarschijnlijk wederom om Margaza gaat, het welgekende 

residentiële vrouwtje. Jammer genoeg belemmert de dichte begroeiing om de 

lynx nadien te herlocaliseren. Bovendien is het reeds laat op de avond. Het  

begint te schemeren. Een stil gemiauw doet tevens vermoeden dat ook Taraj 

en/of Tami in de nabijheid aanwezig zijn. We besluiten de dieren hun rust te 

gunnen.  

Met deze vijfde waarneming slagen we er tot dusver in om voor de vierde dag 

op rij een waarneming van een lynx te realiseren. Iets dat hier echt niet 

vanzelfsprekend is! 

   

Woensdag 22 februari – ontmoeting 6 

Vandaag besluiten we om eens  iets anders te doen: we plannen een bezoek aan 

een privégebied. Want laat nu dat net het grootste minpunt zijn van al dat 

zoeken naar de lynxen van La Lancha: je doet dat continu vanachter een 

omheining. Iets dat met momenten, zeker vanop de uitkijkpunten, niet altijd 

even aangenaam is. De privégebieden bieden daarvoor het ideale alternatief. Je 

kan er immers exclusief naar lynxen zoeken. Tevens is het een opportuniteit om 

eens andere individuen te zien dan diegene die zich ophouden nabij La Lancha. 

Die kennen we ondertussen min of meer. 

 

Zittend op wat rotsen achter een boerderij, deze keer dus binnen de omheining 

van één van de uitgestrekte landerijen, scannen we omstreeks 16u30 een heuvel 

af die bestaat uit ontelbare rotsen met steeneiken en struikgewas. Alex, de 

Duitser van La Lancha, vergezelt  ons tijdens de excursie. Hij ziet in deze 

lynxensessie een link met een soort van gelijkaardig ogende heuvels in Rajastan, 

India.  



Met als enige verschil dan de kattensoort zelf: in India zijn het luipaarden in 

plaats van lynxen de af te schieten hoofdvogel. 

 

Begrazing van het gebied door de aanwezige runderen laat duidelijk zijn sporen 

na. Het domein oogt minder wild in vergelijking met het landgoed van Los 

Escoriales. Toch is het hier best aangenaam vertoeven. We zijn er helemaal 

alleen en bovendien is er geen enkel voertuig dat ons passeert. Hierdoor worden 

we bespaard van vervelende stofwolken die anders een aanslag zijn op ons 

optisch materiaal: verrekijkers, telescopen en fototoestellen.  

Het continue geroep van meerdere kuifkoekoeken in het gebied is ronduit 

indrukwekkend. Ook hoppen, steenuiltjes, zwarte spreeuwen en rotsmussen zijn 

zeer vocaal. Het geeft dat typische, Mediterrane voorjaarsgevoel enkel meer 

glans!           

Bij het scannen zorgt de ontdekking van twee patrijzenjagers voor de nodige 

opschudding. Met een lokvogel in een kooi en jachtgeweer om de schouder 

zoeken beide jagers immers een geschikte locatie om hun ding te doen. Toch ook 

een aparte hobby die patrijzenjacht met een lokvogel: een mannetjesvogel  

(opgesloten in een kooi) om een vrouwtje doen roepen en het vervolgens 

afschieten. Wat soort van voldoening  heb je daar van? Onbegrijpelijk! 

Gelukkig is de lynxenheuvel enorm groot. Ook weten we dat Iberische lynxen 

best wel wat kunnen verdragen van het mensdom. We maken ons daarom niet 

al te veel zorgen. Tevens weten we dat vrij recent tot vier exemplaren gelijktijdig 

jagend gezien werden hier! 

Na een uurtje scannen merken we plots het geluid op van een roepende lynx. 

Waar we aanvankelijk de roep maar enkele keren kort horen, is dat, eens de tijd 

wat vordert, met meer regelmaat. Bovendien klinkt de roep met momenten ook 



luider. Het is duidelijk dat het desbetreffende dier ofwel met z’n kop zit te 

draaien ofwel dat het zich verplaatst. Wanneer we het dier ontdekken, spurt het 

bijna onmiddellijk naar een struikje om een konijn te vangen. Zittend op z’n 

achterwerk en met een spartelend konijn in z’n muil, heeft iedereen vrij snel de 

lynx in z’n vizier! Een ronduit sensationele ontdekking en waarneming!  

 

Nadat de lynx het konijn gestikt heeft, gaat die erbij liggen om het knaagdier op 

te peuzelen. Geagiteerde eksters en kuifkoekoeken zorgen daarbij voor een 

uniek Iberisch ogend decor! Zalig! Eens het konijn volledig is opgepeuzeld, staat 

de lynx weer rechtop en begint die wederom luidop te roepen. Ongelofelijk!  

Het is duidelijk dat het een jong vrouwtje betreft dat om een partner roept. Ook 

in het verleden (februari 2009, februari 2013 en februari 2020) waren we al eens 

getuige van dit soort van vocaal voorplantingsgedrag. Ook dit jaar blijkt de 

paarperiode van de lynxen nog niet op z’n einde! 

Na een poos gaat het dier wat rusten. Dit ter vertering  van z’n net genuttigde 

maaltijd. Nog wat later zien we het dier drinken van een artificieel aangelegde 

lynxendrinkpoel. Vervolgens loopt het door onderaan de heuvel die grenst aan 

het open terrein waar zich de konijnen bevinden. Eens daar gezeten op een grote 

rots, begint de lynx wederom luid te roepen. Aangezien geen onmiddellijke 

reactie van een aanwezig mannetje in de buurt, besluit het dier dan maar om 

zich op te krullen en in te dutten.  

Met een slapende lynx in de telescopen verlaten we tegen valavond het gebied. 

Ondanks het feit dat we geen meerdere lynxen samen jagend hebben gezien, 

betreft dit een waarneming die we niet snel zullen vergeten!  

Voor de vijfde dag op rij slagen we erin om een lynx te spotten! Ook weer enorm 

blij met deze zesde waarneming!   



 

Donderdag 23 februari – ontmoeting 7 

Ook de laatste ochtend te La Lancha is een schot in de roos. Ons geluk blijft maar  

duren! We zijn immers getuige van een om haar jongen roepend vrouwtjes lynx 

dat zich uiteindelijk met hen verenigt. Een ronduit schitterende en subliem 

mooie waarneming die voortvloeit uit de tamtam die zijn werk doet.  

Zowel wij, Oscar en Alex staan allen al speurend op verschillende plaatsen 

strategisch opgesteld met het gekende doel: het spotten van een lynx. Het is 

Oscar die daar als eerste in slaagt. Hij verwittigt Alex die, op zijn beurt, 

onmiddellijk ook ons informeert. Binnen de kortste keren zitten we in de wagen 

en staan we bij hen.  

 

Een snelle blik door Oscars’ 800 mm lens helpt daarbij om de lynx te localiseren. 

Het is Margaza (wie anders) die inééngedoken op een met mos begroeide rots 

zit. Aanvankelijk doet ze dat een hele poos zonder te verroeren. Eens ze 

ontwaakt begint ook zij, net zoals het jonge vrouwtje de dag voordien, te roepen. 

Niet enkel het volume van haar geroep (veel stiller) is anders; ook het doel ervan 

verschilt. Het is duidelijk dat ze niet op zoek is naar een partner maar wel naar 

Tami en Taraj ; haar elf maanden oude jongen die ze in 2022 op de wereld zette.  

Plots is er iets dat Margaza alert maakt. In een mum van tijd zit ze rechtop. De 

wijze waarop ze nadien van de rots springt, is super mooi om te zien. Met enkele 

snelle, super elegante sprongetjes verplaatst ze zich  naar de wat lager gelegen 

grindweg die doorheen Los Escoriales meandert. Eens gezeten, neemt ze ook 

daar weer een ineengedoken  houding aan.  

Met argusogen volgen we het gekende grijze 4WD vehicle dat met regelmaat 

doorheen het domein van Los Escoriales rijdt. Jammer genoeg gebeurt dat, net 

nu, in  dezelfde richting van de weg waarop ook Margaza zich bevindt. Het is pas, 



juist  voordat het voertuig in Margaza’s gezichtsbeeld verschijnt, dat ze zich  uit 

de voeten maakt.  

Het voertuig passeert en Margaza keert min of meer terug naar de locatie nabij 

de rots waarop ze eerder lag te slapen. In plaats van weer in te dutten, strekt ze 

zich uit over een op de grond liggende boomstronk. Deze wordt gebruikt om 

uitvoerig de nagels van haar voorpoten aan te scherpen. De houtsnippers die 

daarbij vrijkomen vliegen stevig in het rond!  

Vervolgens is er weer iets dat haar alert maakt. Wederom begint ze te roepen. 

Ondanks niet hoorbaar voor ons, is het duidelijk dat ook haar jongen vocaal zijn. 

Een reünie van het drietal is duidelijk in de maak! Zeker wanneer Margaza zich, 

met een gefocuste blik, weer van het heuveltje af begeeft in de richting van 

enkele lager gelegen struiken ; de locatie waar haar jongen zitten. Aanvankelijk 

nog uit het zicht, maar al vrij snel zien we twee jongen en een volwassen lynx  

die elkaar veelvuldig groeten. Margaza likt daarbij uitbundig haar jongen af. De 

jongen schuren, op hun beurt, met het achterwerk in de lucht en het staartje 

recht omhoog, tegen Margaza aan. Ook de wrijvende kopstootjes van de jongen 

zijn een duidelijk voorbeeld van de gezinsband die nog steeds heerst tussen de 

drie familieleden. 

 

Eens de begroeting voorbij is en de drie lynxen weer gewend zijn aan elkaar, 

struint het trio rustig verder doorheen wat voor hen duidelijk een vertrouwde 

omgeving is. Zo nu en dan pauzeren ze even om lang uitgerekt te gaan liggen. Na 

bijna anderhalf uur zichtbaar geweest te zijn, nadert het schouwspel zijn einde. 

Het drietal verkiest immers de dekking van het dichte struikenstruweel in een 

glooiing wat lager in de vallei. Het is het signaal om La Lancha te verlaten en door 

te reizen naar Donana ; de tweede streek waar naar lynxen zal gezocht worden 

deze reis.  



Algemeen overschouwend is dit misschien wel het beste bezoek dat we ooit deden in 

functie van het spotten van lynxen in de Cordillera van Sierra Morena. De veelvuldige 

waarnemingen waren immers zeer gevarieerd, langdurig of van dichtbij. En dan zijn 

we ons nog niet eens bewust van het feit dat het beste nog moet komen… 

 

 

Vrijdag 24 februari – ontmoeting 8 

In de namiddag gaan we op zoek naar lynxen in een gans ander gebied in 

vergelijking met Andujar. Deze keer geen rotsige hellingen met steeneiken, 

lavendel of reuzevenkel. Wel vertoeven we nu in een vlak gebied gekenmerkt 

door vaste zandduinen, lopende duinen, struikgewas en de typerende 

parasoldennen. En niet enkel de vegetatie en het landschap ogen anders. Ook 

de lynxen zijn dat. Hun vacht is immers lichter van kleur en meer gestippeld.  

Het NP laten we, ter observatie van lynxen, daarbij sowieso eigenlijk links liggen. 

Van de in totaal negentig exemplaren tellende relictpopulatie hier, zijn er 

immers maar een acht à negen individuen terug te vinden binnen de grenzen van 

het NP. Het ontbreekt er aan konijnen. Daar bovenop zijn grote delen van het NP 

strikt natuurreservaat. De weinige toegangswegen zijn tevens moeilijk 

berijdbaar vanwege het losse zand. Heel wat zaken die maken dat slaagkansen 



om effectief een lynx te spotten hier zeer miniem zijn. Velen keerden in het 

verleden terug van een kale lynxenreis hier.  

 

Enkel de gekende Caja Royal nabij het toeristische El Rocio  biedt wat 

mogelijkheden, maar dat is enkel wanneer er konijnen zitten. Dat is bij ons 

bezoek niet het geval.  

Bovendien waren de voorbije drie jaren in Donana enorm droog. Hierdoor staan 

heel wat moerassen en kanaaltjes er volledig leeg. Alles oogt dor, groene  

vegetatie ontbreekt en water is er maar sporadisch te bespeuren. Zo leidt de 

boardwalk nabij het infocenter van El Acebuche dezer dagen naar schuilhutten 

die uitkijken over volledig droogstaande moerassen. Buiten een Torenvalk en 

een Klapekster valt er tijdens ons bezoek geen vogel te bespeuren. Reigers, 

steltlopers, flamingo’s, eenden, ooievaars, ibissen of zwaluwen: ze blinken 

allemaal uit door hun afwezigheid. Of hoe de globale opwarming hier weer maar 

eens akelig zichtbaar wordt! 

Om de boel wat op te beuren en het infocentrum van El Acebuche toch educatief 

te houden, kan men  hier een Iberische Lynx in een omheinde kooi aanschouwen. 

Het betreft één van de eerste mannetjes die deel uitmaakte van het nabijgelegen 

kweekcentrum dat hier in 2013 werd opgericht. Aangezien niet meer nuttig 

(infertiel) voor het kweekprogramma zelf en het feit dat heruitzetten in de vrije 

natuur geen meerwaarde meer biedt, is het dier nu een onderdeel van een 

educatieve lynxenwandeling die wordt aangeboden vanuit het 

informatiecentrum. De wandeling eindigt met een bezoek aan een ommuurde 

kooi waarin de desbetreffende lynx zit opgesloten. Educatief zeker interessant 

voor het brede publiek, maar voor ons geen spek voor de bek. Daarvoor hebben 

we net iets te veel kennis en hebben we al veel te veel lynxen in het veld gezien.  

 



De shop van het centrum daarentegen is wel een bezoekje waard. Rekken puilen 

er immers uit van de lynxen-shirts, je vindt er draagtassen met lynxenprints, 

lynxenknuffels etc. Ook een resem boeken die worden aangeboden zijn best 

interessant. Dit alles aan zeer democratische prijzen! 

Het nabijgelegen dorp El Rocio  is tevens een passage waard. De toegangswegen 

(allen van los zand), de vele paarden met ruiters, de gezellige terrasjes alsook de 

authentieke gebouwen maken dat het er aangenaam vertoeven is. Je waant je 

plots in een cowboydorp! Bovendien kan je je vanop de lokale esplanade 

vergapen aan de vogelrijkdom hier. Tenminste als het aanpalende moeras niet 

droog staat. Dat is bij ons gelukkig het geval! Toch ergens water! Gewend geraakt 

aan de vele toeristen hier, zijn heel wat vogels er met momenten bovendien van 

zeer dichtbij te bewonderen. Uit fotografisch standpunt dus zeker een plaats om 

te bezoeken.  

 

Het wemelt van de vogels in het moeras als wij ons op de esplanade begeven. 

Los van heel wat leuke soorten, worden we tevens opgevrolijkt door de eerste 

zomergasten die hier al zijn gearriveerd. In het ondiepe water noteren en 

fotograferen we immers grote en kleine zilverreigers, een eerste Ralreiger, 

zwarte Ibissen, flamingo’s, grutto’s en grote groepen slobeenden. Boven het 

water vliegen al vier soorten zwaluwen: Huis-, Oever-,  Boeren- en zelfs een 

Roodstuitzwaluw. In een perceeltje begroeid met riet en biezen zit een wel erg 

vroeg gearriveerde Rietzanger! De wilgenstruikjes herbergen dan weer 

roodborsttapuiten, zwartkoppen en tjiftjaffen! De voorjaarstrek is hier 

onomstotelijk begonnen! 

In de namiddag verlaten we het NP. Iets wat we eigenlijk een beetje jammer 

vinden. We vragen ons luidop af waar we in de aanpalende gebieden lynxen 

zullen vinden. Buiten het NP oogt alles hier volledig artificieel. Heel de 

leefomgeving van de lynxen is er ten volle in gebruik door het mensdom. We 



meanderen immers doorheen een lappendeken van olijfboomgaarden, serres, 

weilanden, vakantiedorpen en omgeploegde velden ten voordele van gewassen.  

Desondanks onze teleurstelling moeten hier lynxen zitten. Overal merken we 

verkeers- en informatieborden op die er duidelijk op wijzen dat de Iberische Lynx 

hier onderdeel is van het landschap. Ook de vele verkeersdrempels, 

omheiningen en tunnels zijn er op gericht dat lynxen niet het slachtoffer worden 

van het vele verkeer. Dit is vooral een probleem tijdens de zomer wanneer 

strandgangers massaal van hun vakantiehuis heen en weer richting de kust 

rijden. Of hoe alles, ook hier, hoofdzakelijk in het teken staat van zon, zee en 

strand… 

 

Maar goed. We hebben ons laten vertellen dat lynxen relatief verdraagzaam zijn 

in dit soort van verstoorde biotopen. Dit zolang hun hoofdprooi er maar 

aanwezig is: konijnen. Het duurt dan ook niet lang vooraleer we, ook hier weer, 

effectief op een eerste lynx botsen. Het betreft een jong dier dat pal naast een 

zandweg (die doorheen een recreatief bos loopt in het gebied waar we doorheen 

rijden) inééngedoken ligt te slapen. De animo die ontstaat in de minibus, deert 

het dier nauwelijks. Ook niet wanneer het venster en de schuifdeur van de 

minibus worden geopend. Het dier, dat even opstaat en zich uitstrekt, besluit om 

twee meter verder weer te gaan liggen. Na wat gegeeuw en ons te hebben 

aangestaard, sluit de lynx de ogen, dut hij in en slaapt hij verder. We zitten zo 

dicht op het dier dat zelfs de kleinste details zichtbaar zijn. Het gekrab achter de 

oren heeft zo zijn redenen ; enkele stevige teken zijn immers zichtbaar!  

Met de topwaarneming van deze slapende lynx van vlakbij, is het doel van de 

avond reeds gerealiseerd. Toch besluiten we nog door te rijden naar een veld 

waar gisteren een jagende lynx werd gezien. Iets wat we klaarblijkelijk niet alleen 

als plan hebben opgevat. Enkele fotografen staan met hun telelens reeds 

opgesteld als we arriveren bij het veldje dat uitpuilt van de aanwezige konijnen. 

Maar er daagt geen nieuwe lynx meer op. Dit desondanks een wachtsessie die 

duurt tot in de avondschemering. Mijns inziens zijn de fotografen de oorzaak van  



het feit dat de lynxen zich niet laten zien. Dat Spanjaarden luidruchtig kunnen 

zijn, iets dat we niet als een probleem zien en waar we door de jaren heen zelfs 

al gewend aan zijn geraakt. Dat zullen de lynxen dus ook wel zijn. Het feit echter 

dat enkele fotografen kriskras en onafhankelijk van elkaar door het gebied 

beginnen rond te lopen eens de avond valt, vinden we wel een probleem.  

Het  is ronduit storend om lynxen, op weg  naar hun jachtgebied, achterna te 

lopen of op te zoeken. Geduldig wachten tot er een lynx arriveert en dan 

beginnen met fotograferen lijkt ons een heel wat betere strategie. Maar wie zijn 

wij?  

 

Sowieso maken we er ons niet al te druk in. We hebben immers net ervoor een 

super waarneming gerealiseerd. Het zevende individu en de achtste ontmoeting 

deze reis!   

Zaterdag 25 februari – ontmoeting 9 

De dag wordt aangevat nabij Dehesa de Abajo. Het moeras, behorende tot het 

NP, staat niet droog. Het bulkt er van de vogelactiviteit. Heel wat soorten zijn 

druk in de weer met foerageren. Dit met maar één doel: verder noordelijk 

doortrekken richting broedareaal. Vooral het aantal huiszwaluwen imponeert 

daarbij.  Wat tevens geldt voor de aanwezige ooievaars. Los van de verschillende 

grote, doortrekkende groepen, heeft de soort ter plaatse reeds zo goed als alle 



nesten bezet. Takken ter herstelling van het nest worden aangevoerd en paartjes 

baltsen alvorens te paren. Heel wat vogels laten zich daarbij dicht benaderen.  

Het is duidelijk dat ze ook hier gewend zijn aan mensen die beetje bij beetje 

toestromen. De vrije dag (weekend) en het goede weer lokt duidelijk heel wat 

mensen naar buiten.  

 

Een van de twee doelsoorten wordt vrij snel gevonden vanuit een vogelkijkhut: 

Knobbelmeerkoet. Eén vogel met en één vogel zonder een halsband. Dit tussen 

de honderden meerkoeten die op het water dobberen. Ondanks het meermaals 

afspeuren van de grote groepen eenden, slagen we er niet in de verhoopte 

marmereenden te vinden. Zitten die dan toch elders vanwege het weinige 

water? Wel leuk zijn de hoge aantallen krooneenden tussen de ontelbare 

slobeenden op de plas. Ook al een Zomertaling hier! Groepjes doortrekkende 

kraanvogels laten zich vocaal opmerken. Andere doortrekkers zijn Rode en 

Zwarte Wouw alsook Bruine Kiekendief. Afgaand op de enorme verkeersborden, 

moet  het aanpalend glooiend landschap ook lynxen herbergen. Gezien  de 

grootte van het gebied lijkt dat echter een kwestie van geluk. Iets dat we, deze 

keer althans, (nog) niet hebben.  

Na een bezoekje aan de stad Sevilla hebben we dat wel weer. Natuurlijk! We 

besluiten om de late namiddag en avond opnieuw door te brengen in het gebied 

waar we gisteren langdurig van vlakbij een lynx konden observeren. Nauwelijks 



op pad, merken we een contour op in een braakliggend terrein, in het 

gezichtsveld, net voor de wagen. Wanneer de contour in beweging komt, weten 

we onmiddellijk dat we wederom de hoofdvogel van de reis hebben gespot: 

Iberische Lynx! Maar het blijft, tot dusver althans, enkel bij een schim. Het dier 

maakt zich direct uit de voeten. We zien nog net één van diens achterpoten en 

het korte staartje met zwarte punt wegduiken in een aanpalende greppel.  

 

De auto wordt geparkeerd en de greppel in stilte benaderd. Die blijkt trouwens 

serieus breed te zijn, staat vol met bramen en struiken. Dat de lynx hier niet 

zomaar opduikt is overduidelijk niet toevallig: overal zijn er immers holen van 

konijnen te vinden.  

Bij het afspeuren  van de brede greppel twijfelen we even of het dier nog wel 

aanwezig is. Is het bij het parkeren van de wagen supersnel doorgelopen en 

daardoor uit het zicht verdwenen? Of, is het dier, net zoals plots te verdwijnen 

in de greppel bij diens ontdekking, doorgelopen naar de aangrenzende weide? 

Maar dat blijkt gelukkig niet het geval te zijn!  

Wat we dan meemaken is pure magie! De lynx komt pal voor ons tevoorschijn 

uit één van de braamstruiken. Het erop volgend half uur lopen we mee met een 

op konijnen jagende, jonge Iberische Lynx.  Onze nabije aanwezigheid stoort het 

dier totaal niet. Het gaat hem maar om één ding: een avondmaal bemachtigen. 



Het dier fixeert en inspecteert  daarbij alle konijnenholen die het tegenkomt op 

z’n jacht. Gezien enkel een 400 mm lens mee is, is wat afstand bewaren nodig 

om het dier beeldvullend in beeld te kunnen krijgen! 

  

We wanen ons in Afrika waar cameraploegen eenzelfde soort scenes draaien 

met op hoefdieren jagende grote katten! Ongelofelijk! In hurkhouding gezeten 

om te fotograferen, passeert het dier met momenten op twee, drie meter! 

Wanneer het een bocht maakt richting de aangrenzende weide, is het tijd om 

plaats te maken. Het dier loopt ons immers frontaal toe, kijkt ons boos in de ogen 

en zet z’n bakkebaarden op. Kippenvel!  

 



Eens gepasseerd, vervolgt de jonge lynx z’n zoektocht naar een avondmaal.  De 

konijnen die daarbij wegschieten tussen de begroeiing en struiken onder de 

aanwezige bomen, doen hem eventjes bevriezen en met z’n staartje kwispelen. 

Het effectief vangen van een prooi is iets waar we geen getuige van zijn. 

Daarvoor lijkt de lynx ook te relaxt.   

Als het dier uit het gezichtsveld verdwijnt, nemen we de tijd om even op adem 

te komen. We beseffen maar al te goed dat we, voor de zoveelste keer deze reis, 

weer getuige zijn van natuurbeleving van de bovenste plank. Zo intens blij dat 

we zijn! We tuimelen van de ene roze wolk op de andere!  

 

Met deze laatste, misschien wel beste waarneming ooit, komt er een einde aan een 

reeks van acht dagen op rij met waarnemingen van de Iberische Lynx. Bovenop deze 

kwantiteit onthouden we ook de variëteit en kwaliteit van de waarnemingen. 

Bovendien hebben we met het succes van Donana een kwaliteitsvolle aanvulling in 

combinatie met de lynxen van Andujar! Volgend jaar keren we weder! Dat staat 

buiten kijf! 

 
Foto’s en tekst © Jan Kelchtermans 
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