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Verstoppertje spelen met Euraziatische lynx

lynx dag 1 …we beginnen met een avondwandeling in een verlaten vallei…met z’n vieren staan we naar een paar
reeën te kijken…niets vermoedend passeert een lynx achter ons het pad…er zijn immers nog geen pootafdrukken
van deze kat in het sneeuwtapijt zichtbaar als we onze wandeling aanvatten…op de terugweg is dat wel het
geval…en super vers dan nog wel!
Maar bon, we staan dus die reeën te observeren…plots horen we geschreeuw en daaropvolgend het typerende
geblaf van reeën. Daarom besluiten we terug te keren…we vinden verse pootafdrukken van een lynx op het pad
waar we tien minuten ervoor gepasseerd zijn…we volgen het lynxenspoor…dit brengt ons bij een vers gedode
ree…het kadaver is nog warm…uit de halsbeet sijpelt nog niet gestold bloed…van de killer zelf echter geen spoor;
zijn alom aanwezige pootafdrukken even buiten beschouwing gelaten…tegen volledige duisternis keren we terug…
al snel blijkt dat, afgaand op wat nu een mozaik van pootafdrukken is, dat de lynx continu kris kras rondom ons moet
hebben staan kijken en luisteren…dit zonder zich ook maar één keer te tonen!
lynx dag 2…we staan op een uitkijk met zicht op een andere, door de lynx gedode ree…weer moet het beest tegen
valavond in onze rug zijn komen kijken…want als we, eenmaal het helemaal donker is, op onze terugweg zijn naar
de auto, zien we sporen tot op vijftien, twintig meter vlakbij waar we zelf staan opgesteld...dan begint een mens, na
twee dagen op rij, zich toch wel echt bekeken te voelen…
lynx dag 3…we vinden wederom snel verse pootafdrukken van een lynx…opnieuw volgen we het spoor. Afgaand
op markeringen in de sneeuw, moet ‘onze’ lynx op deze 3de dag geprobeerd hebben een hert te vangen, zei het
zonder succes. De grootte en vorm van de hoefafdruk wijst duidelijk uit dat het om edelhert gaat…uit de combinatie
van afstanden tussen/intentie van de sporen, plus de aanwezigheid van een met bloed doordrongen plaats in het
sneeuwtapijt, concluderen we dat de lynx naar het niets vermoedende edelhert moet zijn gespurt en het hebben
aangevallen. Het gewonde edelhert moet dan, afgaand op een spoor van bloeddruppels het bos in, zijn
weggevlucht. De lynx daarentegen de aanval gestaakt; zijn spoor gaat immers de andere richting uit. Als we het dier
verder volgen op zijn rooftocht, merken we ook sporen op van bruine beer en van wolf, maar geen enkele grote
carnivoor laat zich effectief zien.
De dagen daarop volgen we nog de veelvuldig aanwezige sporen van wisenten nadat we deze soort voordien al
goed hebben gezien. Idem dito de vele wandelingen nadien in het spoor van de residentiële grote carnivoren, blijft
alles zonder een ‘echt’ eindresultaat: de sporen blijken een straatje zonder eind of leveren geen effectieve
waarnemingen op van een wolf, bruine beer, wisent of lynx. Biesczcady is zo uitgestrekt en zo ontoegankelijk, dat
het effectief spotten van één van deze doelsoorten er niet vanzelfsprekend, laat staan verzekerd is. Maar alleen al
voor de drie eerste dagen hierboven beschreven doe je het! Dat was al veel meer dan ooit verhoopt. Op voorhand
hadden wel onszelf voorgenomen tevreden te zijn met een vers lynxenspoor; maar we kregen dus veel meer.
Wisenten vonden we tegen valavond vanaf een look-out. Een kudde stond er in een vallei aan de overkant van een
rivier. Wij snel terug en een wandelpad genomen. Bleek toch nog een ferme, stevige wandeling te zijn alvorens we
er waren. Tegen dat we de kudde opnieuw in het vizier kregen, was de zon al een stuk achter de heuvels
verdwenen. Via kleine valleien zig-zag tot vlakbij de kudde geslopen en, eens gepositioneerd op een afstand van
om en bij de honderd vijftig meter, wat foto’s gemaakt. De wisenten waren niet echt onder de indruk van ons.
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