Europese lynx
Wetenschappelijke naam lynx lynx
Lynxen zijn zoogdieren.
Mannetjes zijn tussen de 60 en
75 centimeter hoog. Ze wegen 12
tot 25 kilogram. Een vrouwtje is
wat kleiner en ze weegt tussen
12 en 16 kilogram. In het wild
worden ze gemiddeld 17 jaar. In
dierentuinen wel 24 jaar.
Roofdier
Lynxen zijn echte vleeseters. Ze
jagen op reeën, gemzen, herten,
wilde zwijnen, maar ook op
kleinere zoogdieren en vogels.
Schapen en geiten lusten ze ook.
Ze kunnen niet zo lang achter elkaar rennen. Daarom achtervolgen ze hun prooi. Ze
gaan in een hinderlaag liggen en besluipen hem.
Leefgebied
Lynxen wonen in bossen en
bergachtige gebieden en op
toendra's.
De kaart laat zien in welke
landen ze voorkomen.
Ze leven het liefst alleen en
leggen grote afstanden af in
hun territorium. Dat is
tussen 120 en 1800 km²
groot. Dat van een vrouwtje
is kleiner, tussen 80 en 1000
km². De grootte van het
leefgebied hangt af van
hoeveel prooidieren er zijn.
Zijn er weinig, dan is het territorium groot. Zijn er veel prooien, dan is 'ie klein.

Lynxen zijn nachtdieren. Ze zijn actief als het donker is en slapen overdag.

Jongen
Lynxen zijn volwassen als ze 2 à 3 jaar oud zijn. Ze gaan dan op zoek naar een
partner. Ze paren meestal in maart. In mei/juni worden 2 tot 3 jongen geboren. Tot
ze 4 maanden oud zijn, drinken ze bij hun moeder. Daarna gaan ze vast voedsel
eten. Een jaar later zijn ze groot genoeg om alleen te leven.
Bedreiging of bedreigd?
Er leven nog ongeveer 8500 Europese lynxen in het wild. Omdat
ze ook wel schapen en geiten eten, zijn mensen niet altijd even
blij met ze. Bovendien zijn jagers niet blij dat lynxen dezelfde
'buit' bejagen als zij zelf. Daarom zetten ze vallen.
Omdat er met lynxen wordt gefokt in dierentuinen, blijft de
soort hopelijk bestaan. In Zwitserland en Oostenrijk worden
Europese lynxen sinds 1970 weer uitgezet in het wild.

