PANTEREUS
De Iberische lynx is ernstig bedreigd. Eind
tachtiger jaren werd geschat dat er in
Spanje nog zo’n 1100 dieren in het wild
leefden. Inmiddels zijn dit er nog maar tussen 100-120. En van dit kleine aantal lynxen
zijn er nog maar zo’n 20 vrouwtjes die zich
voortplanten. Dat doen zij in twee gebieden
zuidelijk Spanje (Andalusië); de Doñana en
de Sierra de Andújar.
Bedreigingen
De belangrijkste bedreiging van de lynx is
dat zijn prooi verdwijnt. Lynxen eten vooral
konijnen en het aantal konijnen in Spanje
is sinds de jaren vijftig ernstig afgenomen,
onder andere door ziektes en overmatige
jacht. Andere bedreigingen voor de lynx zijn
stroperij en ongelukken zoals aanrijdingen
op wegen of vallen die voor andere dieren
zijn gezet. Verder is veel van zijn oorspronkelijke leefgebied verdwenen, aangetast en
versnipperd. De lynxen worden zo in kleine
groepjes verdeeld en zijn door wegen en
dammen niet langer in staat om van gebied
naar gebied te trekken.
Het Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds in Spanje werkt al
jaren aan de bescherming van de Iberische
lynx.

In 1999 werden projecten gestart in twee
van de belangrijkste leefgebieden van de
lynx; de Sierra de Andújar (Eastern Sierra
Morena) and Montes de Toledo (zie kaart).
Door afspraken met landeigenaren kan
het Wereld Natuur Fonds daar werken aan
bestudering en bescherming van de lynxen
die hier leven, herstel van het leefgebied
én herstel van de konijnenpopulaties. Door
dit project is er beter inzicht ontstaan in de
bescherming van de Iberische lynx en is het
aantal dieren dat slachtoffer werd vallen
voor wild en van aanrijdingen met auto’s afgenomen. Het werk van het Wereld Natuur
Fonds in het gebied heeft model gestaan
voor andere natuurbeschermingsprojecten
in Spanje, zoals het “LIFE” project dat de
regionale overheid van Andalusie op dit moment ontwikkelt voor de bescherming van
de Iberische lynx.
Een ander belangrijk onderdeel van het
werk van het Wereld Natuur Fonds in Spanje
is het herstellen van de konijnenpopulaties.
Sinds 2002 worden in de Sierra de Andujar,
waar de twee zich nog voortplantende populaties lynxen leven, konijnen gekweekt en
uitgezet. Sindsdien is in vrijwel alle gebieden waar de dieren zijn uitgezet de hoeveelheid konijnen stabiel of groeiend. Er worden
zelfs lynxen gesignaleerd in gebieden waar
ze eerder niet kwamen door gebrek aan
prooidieren.

Het Wereld Natuur Fonds hoopt met een
verdere uitbreiding van de hoeveelheid
konijnen uiteindelijk ervoor te zorgen dat
de twee geïsoleerde groepen lynxen weer
met elkaar in contact zullen komen. Dat
betekent dat de lynxen meer ruimte hebben
en nieuwe partners kunnen vinden om mee
te paren.

wikkelingen) wachten nog steeds op een
oplossing cq uitspraak. Door het uitzetten
van konijnen door WWF in Spanje zijn er 6
Iberische lynxterritoria ontstaan. In 2003
waren dat er nog 0. Daarmee is de populatie
in Andalusië verder gegroeid.

September 2009
Het WWF-project voor de Iberische lynx
heeft in de afgelopen zes maanden goede
vooruitgang geboekt. Niet alleen in Sierra
Morena maar voor het eerst in langere tijd
ook weer in Coto Doñana. De achterstand
die daar in de projectactiviteiten was ontstaan is volledig ingelopen en in de oostelijke sector van Doñana, waar de focus van de
veldwerkzaamheden lag, is de situatie
ronduit positief te noemen. In het algemeen
kunnen we zeggen dat de toestand van
de Iberische lynx stabiel is en dat die licht
verbetert, zelfs in Doñana. Natuurlijk zijn de
problemen de wereld nog niet uit maar het
ziet ernaar uit dat waar sterke initiatieven in
het veld ontplooid worden, de soort positief reageert. Enkele langetermijn kwesties
zoals het grootschalig management van de
konijnenpopulatie en de bescherming van
het leefgebied van de lynx (wat direct gerelateerd is aan de infrastructurele ont-

Voorjaar 2009
Vertegenwoordigers van de stichting
Pantereus bezoeken Andujar. Er wordt een
plaquette geplaatst waarop aangegeven
wordt dat deze ‘enclosure’ tot stand is gekomen door het samenwerkingsverband met
de stichting Pantereus en het WNF.
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