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Inleiding 
 

De auteur loopt sinds 29 april stage bij Casa Careel. Dit wordt gedaan om meer praktijkervaring op te 

doen naast de theorie die is hebben verkregen over natuurbeheer op de opleiding Bos- en 

Natuurbeheer in Velp. De auteur besloot onderzoek te doen naar de lynx onder andere door zijn 

interesse in grote zoogdieren en de impact die deze dieren op hun omgeving hebben. Helaas bleek 

het onmogelijk om in een korte periode en met weinig middelen uitspraken te kunnen doen over 

lynxen. Daarom is besloten het onderzoek te richten op de prooidieren van de lynx. 

Casa Careel is aangesloten bij Aequor en de stichting Europees Centrum voor Eco- en Agrotoerisme 

(ECEAT). Deze stichting bevordert het natuur- en milieuvriendelijk toerisme. Casa Careel is een 

landhuis met een ca. 2 hectare groot terrein geschikt voor recreatie en toerisme met 

verblijfsfaciliteiten en kampeermogelijkheden. Casa Careel ligt in Tranisu, een dorp gelegen in het 

natuurgebied van de Karpaten, het middelgebergte van Roemenië. De stichting probeert studenten 

in contact te brengen met de biologische agrariërs, tuinders, onderzoekinstituten en scholen in 

Transylvanie. (Wiersma, 2014) 

De student zal onderzoek doen naar de prooidieren van de lynx (Lynx lynx) in het Apuseni-gebergte. 

Er word geprobeerd de kwaliteit van de omgeving voor verschillende prooidieren in te schatten. 

Hiervoor is een hoofdvraag opgesteld. 

In hoeverre is de omgeving van Casa Careel geschikt als leefgebied voor de prooidieren van de Lynx? 

Uit deze hoofdvraag komen drie deelvragen voort: 

Wat zijn de prooidieren van de lynx in de omgeving van Casa Careel? 

Welke eisen stellen deze prooidieren aan hun leefgebied? 

In hoeverre komen deze eisen overeen met de omgeving van Casa Careel? 
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Ecologie Lynx 
 

De lynx is één van de meest wijdverspreidde middelgrote katachtige. Er zijn vier verschillende 

soorten; de Iberische lynx (Lynx pardinus), de Canadese lynx (Lynx canadensis), de rode lynx (Lynx 

rufus) en de Euraziatische lynx (Lynx lynx). De laatste bestaat uit elf ondersoorten, de soort die onder 

andere voorkomt in het studiegebied wordt beschouwd als de Karpatische lynx (Lynx lynx 

carpathicus) (Hillman, 2009). Voor het gemak wordt in dit verslag de Euraziatische Lynx aangehouden 

als onderzoeksobject. 

Met een lengte van één meter en een schouderhoogte van rond de 50 tot 65 centimeter is het ná de 

bruine beer en de wolf het grootste roofdier van Europa. Er is een duidelijk verschil tussen de 

mannelijke en de vrouwelijk dieren. De mannetjes (± 18-30 kg) zijn namelijk een stuk groter dan de 

vrouwtjes (<18 kg) (Hillman, 2009).  

De lynx komt voor van het laagland tot aan de boomgrens in de hooggebergten. Belangrijk zijn 

uitgestrekte bosgebieden van wisselende samenstelling, waarbij sparren- en dennenbossen centraal 

staan. Door zijn hoogpotige lichaamsbouw en geringe oppervlaktebelasting per voet is de lynx goed 

aangepast aan landschappen met een winterse sneeuwlaag tot 50 centimeter. Cruciaal in het habitat 

van de lynx zijn voldoende dekking en afwisseling met kleinschalige structuren, open plekken, 

rotshellingen en moeraszones om voor voldoende prooidieren te zorgen. (Twisk, 2010) 

Schuilplaatsen zijn te vinden op hoge plekken, vaak op zuidhellingen. Rotsnissen, holtes onder 

boomwortels of omgevallen stammen en oude dassen- of vossenholen worden gebruikt als 

schuilplek. (Twisk, 2010) 

Iedere pels van een lynx is uniek, waardoor het mogelijk is om individuen te onderscheiden. Er zijn 

drie verschillende typen vacht; gespikkelt, gestreept of zonder patroon. 

De lynx is een solitair dier, ieder individu heeft een eigen territorium. Ze komen alleen bij elkaar om 

zich voort te planten. Soms komt het echter voor dat de home ranges van twee vrouwelijke dieren 

overlappen. Vaker komt het voor dat de home range van een moeder overlapt met het territorium 

van haar dochters. Territoriums worden afgebakend door middel van uitscheidingen van klieren, 

urine en soms uitwerpselen. (Hillman, 2009) 

De grootte van het leefgebied varieert enorm, van 100 km² tot 2000 km², hierbinnen ligt een 

kerngebied, deze is circa 30 km². Dagelijks worden afstanden van 3,5 tot 19 km afgelegd. (Twisk, 

2010) 

Vrouwelijke lynxen zijn rond twee jaar seksueel volwassen, mannelijke rond hun derde levensjaar. De 

paartijd begint rond februari en eindigt rond half april. Rond het einde van mei worden twee tot drie 

jonge, blinde lynxen geboren. Ongeveer 50% van de lynxen sterven voordat zij volwassen zijn, de 

grootste oorzaken hiervan zijn ziektes (rabies, parvovirus), verkeer, jacht en stroperij (Hillman, 2009). 

Het voedsel van de lynx bestaat is afhankelijk van het gebied waarin zich het bevind. Over het 

algemeen zijn dit hazen, marmotten, ruigpoothoenders, reeen, kalveren van het edelhert en de 

gems. Ook kleinere roofdieren als vos, huiskat, wilde kat, das en kleine marterachtigen worden 

gegeten. Daarnaast dienen knaagdieren als muizen, woelmuizen, slaapmuizen en eekhoorns als 
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voedsel. Prooidieren worden benaderd door besluiping, afgewisseld met beloering, en vervolgens na 

een korte sprint overmeesterd. Grote prooidieren worden door keel- of nekbeten gewurgd, kleinere 

prooien worden door kopbeten gedood. (Twisk, 2010). Spijsverteringsorganen worden nooit 

gegeten.  

De aanwezigheid van de lynx kan onder andere vastgesteld worden door middel van sporen. De 5-6 

cm grote, vrij ronde kattenprenten zijn opvallend en kunnen niet gauw verward worden (figuur 2). 

Daarnaast zijn uitwerpselen (figuur 1), krabbomen, prooiresten en sleepsporen goede indicatoren 

voor de aanwezigheid van de lynx. Grote prooien worden worden enkele honderden meters 

weggesleept en gedeeltelijk opgegeten, de restanten worden door sneeuw of blad bedekt om later 

op te kunnen eten. Van herten blijven kop, grote botten, ingewanden en huidresten over. Van 

kleinere dieren als hazen huidresten, maaginhoud, poten en soms stukken bot. (Twisk, 2010) 

 

Figuur 1: Uitwerpselen lynx 

 
Figuur 2: Loopsporen lynx 
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Omschrijving omgeving Casa Careel 
 

De omgeving van Casa Careel is een zeer gevarieerd gebied en valt grofweg in te delen in drie 

deelgebieden: de beekdalen, de (helling)bossen en de hogere extensieve graslanden.  Van ieder 

deelgebied wordt de verticale en horinzontale structuur, het gebruik en de flora en fauna 

beschreven.  

Beekdalen 

Casa Careel is gelegen in het beekdal van de Dragan, een rivier opgebouwd uit talloze bronbeekjes 

die ontspringen in de hellingbossen. Het beekdal is vrij vlak, waardoor dit gebied relatief drukbevolkt 

is (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De vlakke delen 

worden gebruikt voor bebouwing maar ook als grasland, waar begrazing door o.a koeien en 

hooibeheer plaats vindt (Figuur 1). De meest vertegenwoordigde vegetatie is het stroomdalgrasland, 

door het kalkrijke, voedselarme biotoop en de periodieke overstroming. Enkele typische soorten 

voor de beekdalen zijn: Rode pekanjer (Lychnis viscaria), Duifkruid (Scabiosa columbaria), ringslang 

(Natrix natrix), waterspreeuw (Clinclus cinclus) en de elrits (Phoxinus phoxinus).  Door de extensieve 

landbouw is een mozaiek van beken, fruitbomen, hagen, bosschages, grasvelden, moestuinen, 

struwelen en bosranden aanwezig (Figuur 5). 

 

Figuur 3: Het beekdal is het drukst bevolkt, uitzicht over Valea Draganului 
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Figuur 4: Het vlakke beekdal is erg geschikt voor hooibeheer 

 

Figuur 5: Mozaiek van verschillende landschapselementen 
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 (Helling)bossen 

In de omgeving van Casa Careel is het beukenbos (Fagus sylvatica) rijk vertegenwoordigd (Figuur 66). 

Deze bossen zijn voornamelijk op de steile hellingen aanwezig, waar amper menselijke kwaliteit kan 

plaats vinden. Het beukenbos heeft op de meeste plekken zijn climaxstadium bereikt, wat 

gekenmerkt wordt door veel dode en oude bomen. In deze climaxbossen staat relatief weinig 

ondergroei. Op plekken waar dit climaxstadium tegen gehouden is , is deze ondergroei rijkelijk 

aanwezig. Op steile rotshellingen en -partijen kan geen bos ontstaan maar groeien pioniers als Berk 

(Betula spec.) en Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia). In de hellingbossen ontspringen veel bronnen, 

waar onder andere Dotterbloem (Caltha palustris) groeit. Andere typische soorten zijn: de 

vuursalamander (Salamandra salamandra) (Figuur 77), bruine beer (Ursus arctos) en de tauvlinder 

(Aglia tau). Door de afwisseling van rotspartijen, bronnen en steile hellingen (Figuur 88) zijn de 

bossen in de omgeving van Casa Careel vrij gevarieerd.   

 

Figuur 6: De omgeving van Casa Careel is erg bebost 
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Figuur 7: De vuursalamander (Salamandra salamandra) in natuurlijk habitat (hellingbos). 

 

Figuur 8: In de hellingbossen zijn rotspartijen aan te treffen 
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Hogere extensieve graslanden 

De hogere extensieve graslanden hebben nagenoeg dezelfde standplaats als de (helling)bossen. 

Beide staan op vaak droge, kalkrijke bodems tussen 600m en 1200m NAP. De extensieve graslanden 

liggen echter vaak op de vlakkere delen, die geschikter zijn voor menselijke activiteit (Figuur 9). Op 

deze plekken liggen kleine boerengemeenschappen die bestaan uit boerderijen met kleine akkers en 

soortenrijke graslanden (Figuur 100). Net als in de beekdalen vindt hier vooral graas- en hooibeheer 

plaats. Er zijn relatief veel leegstaande huizen en schuren aanwezig. Ook ontspringen bronnen in 

deze graslanden, waar soorten als geelbuikvuurpad (Bombina variegata) van profiteren. Andere 

typische soorten zijn: Bevertjes  (Briza media), wrattenbijter (Decticus verrucivorus), adder (Vipera 

berus) en patrijs (Perdix perdix). Door het kleinschalige karakter is hier een mozaiek van fruitbomen, 

hagen, bosschages, (verlaten) bebouwing, grasvelden, moestuinen, struwelen en bosranden 

aanwezig (Figuur 111).  

 

Figuur 9: De vlakkere delen zijn geschikter voor menselijke activiteit  



 

12 
 

 

Figuur 10: Boerengemeenschap van Lunca Visaguliu 

 

Figuur 11: Mozaïek van verschillende landschapselementen 
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Methode 
 

In dit hoofdstuk word de methode gegeven waarmee een antwoord kan worden gegeven op de 

hoofd- en deelvragen.  

Wat zijn de prooidieren van de lynx in de omgeving van Casa Careel? 

Deze vraag kan beantwoord worden door middel van literatuurstudie, de prooidieren van de lynx zijn 

bekent. Daarna dient er gekeken te worden of deze prooidieren in de omgeving voor komen, dit kan  

door literatuurstudie, veldwaarnemingen of bronnen als observado.org. 

Welke eisen stellen deze prooidieren aan hun leefgebied? 

Nadat de lijst met prooidieren van de lynx in de omgeving van Casa Careel gemaakt is, kunnen door 

middel van literatuurstudie de eisen opgesteld worden die deze dieren aan hun leefgebied stellen. 

In hoeverre komen deze eisen overeen met de omgeving van Casa Careel? 

Zodra de eisen bekend zijn wordt er door middel van veldonderzoek onderzocht of deze eisen 

voldoen aan de omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de behaalde resultaten ondergebracht. 

Wat zijn de prooidieren van de lynx in de omgeving van Casa Careel? 

Het voedsel van de lynx is afhankelijk van het gebied waarin zich het bevind. Over het algemeen zijn 

dit hazen, marmotten, ruigpoothoenders, reeen, kalveren van het edelhert en de gems. Ook kleinere 

roofdieren als vos, huiskat, wilde kat, das en kleine marterachtigen worden gegeten. Daarnaast 

dienen knaagdieren als muizen, woelmuizen, slaapmuizen en eekhoorns als voedsel. (Twisk, 2010) 

Van de bovengenoemde prooidieren komen onderstaande (Figuur 122) voor in de omgeving van 

Casa Careel. Achter de namen staan afkortingen: V betekent dat deze is waargenomen d.m.v. een 

veldwaarneming en/of sporen, C met een cameraval en L betekent dat d.m.v. literatuur is achterhaalt 

dat deze soort in de omgeving voorkomt. De literatuur die hiervoor gebruikt is is de Veldgids 

Europese zoogdieren. (Twisk, 2010) 

Haas (C)   Hazelhoen (C/V) 
Ree (C/V)   Patrijs (V) 
Edelhert (V/C)   Eekhoorn (V) 
Vos (C/V) (figuur 13)  Muizen (L) 
Huiskat (V)   Woelmuizen (L) 
Wilde kat (C)   Slaapmuizen (C/L) 
Das (V/C)    Marters (V/C/L) 
 
Figuur 12: Lijst prooidieren lynx in omgeving Casa Careel 

De muizen, woelmuizen, slaapmuizen en marters worden niet verder onderscheiden dan deze 
hoogte. Dit om het verslag overzichtelijk te houden en omdat de habitateisen in deze groepen 
enigzins overeenkomen. Onder de muizen vallen de dwergmuis, kleine bosmuis, bosmuis, grote 
bosmuis, brandmuis, steppemuis, huismuis, bruine en de zwarte rat. De soortgroep woelmuizen 
bestaat uit de rosse woelmuis, woelrat, ondergrondse woelmuis, veldmuis en de aardmuis. Onder de 
slaapmuizen vallen de hazelmuis, relmuis, eikelmuis en de bosslaapmuis. De soortgroep marters 
bestaat uit de wezel, hermelijn, bunzing en de steenmarter. (Twisk, 2010) 
 

 
 

Figuur 13: Veldwaarneming vos 
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Welke eisen stellen deze prooidieren aan hun leefgebied? 

Hier worden per diersoort/groep de habitatseisen opgesomd. Voor de habitatseisen van de 
zoogdieren is de Veldgids Europese zoogdieren gebruikt, bij de vogels is dit bij de beschrijving 
aangegeven. 

Haas 

Open terreinen en open bosland. Bij voorkeur kleinschalige landbouwgebieden met afwisselende 

gewassen. Heeft vooral ’s winters ook rustplaatsen in bosranden, ruigtezomen en heggen. 

Ree 

Parklandschap: bebost gebied, afgewisseld met akkers en weilanden, met voorkeur voor loofbos of 

gemengd bos met enige dekking biedende ondergroei. Met name boszomen bieden zowel voedsel 

als vluchtmogelijkheden. 

Edelhert 

In allerlei bostypen, afgewisseld met landbouwgebieden en grasland. Belangrijk zijn de aanwezigheid 

van drinkwater, bereikbaarheid van gras in de winter (sneeuwdek mag max. 30-40 cm hoog zijn) en 

open terrein dat voldoende vluchtmogelijkheden geeft. 

Vos 

Overal waar voldoende dekking en voedsel is en de bodem zich leent om holen in te graven. 

Wilde kat 

Voorkeur voor oud eiken- of beukenbos, of gemengd loofbos, met name in bosrandzones, maar ook 

in licht naaldbos met open plekken. Randen van laagland met struikgewas en veel ondergroei, 

afgewisseld met steenachtige glooiingen of rotsspleten. Er wordt vooral gejaagd in open terrein 

(akkers en weilanden). 

Huiskat 

Geen wezenlijk habitatverschil met wilde kat. Onderkomens in houtstapels, hooibergen of natuurlijke 

holtes. 

Das 

Allerlei landschapstypen, bij voorkeur een combinatie van hellingen met verspreide bosjes, heggen of 

houtwallen met een rijke ondergroei en kleinschalig akker- en weidegebied. Burchten vooral aan 

bosranden, in houtwallen, onder brede heggen of in hellingen. Belangrijk zijn voedselaanbod, 

dekkingsmogelijkheden en weinig verstoring. 

Hazelhoen 

Verticaal en horizontaal rijk gestructureerd bos. Dichtheid van de bosrand, beschutting van struiken 

en kruiden en ontwikkelingsstadia zijn belangrijke variabelen. (Mathys, 2006) 

Patrijs 

Open terrein (akkers, weiden, braakliggende grond) met hagen en andere dekking. (Svensson, 1999) 

Eekhoorn 

Vooral in boszomen van naald- of gemengd bos. Verder in loofbos met rijke ondergroei, houtwallen, 

tuinen en parken in een beboste omgeving. Leeftijd bos belangrijker dan samenstelling (20 < bij 

coniferen, 40 < bij eiken, 80 < bij beuken). 
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Muizen 

Bewoners van zeer verschillende biotopen. Bij de meeste is een vorm van dekking belangrijk, zoals 

een kruidlaag, boomstronken, stenen of afval. Hagen, bosranden, parken, open bossen en tuinen zijn 

geschikte biotopen. Onder de ware muizen bevinden zich ook uitgesproken cultuurvolgers als de 

huismuis, die o.a. leeft bij bewoning als voorraadschuring en huizen. 

Woelmuizen 

Voor woelmuizen zijn een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag van belang. Een soort als de 

ondergrondse woelmuis prefereerd een dichte grassen- of kruidenlaag, de veldmuis  open grasland 

met een niet te hoge vegetatie en de rosse woelmuis heeft een duidelijke voorkeur voor loof- en 

gemengd bos. 

Slaapmuizen 

Over het algemeen zijn slaapmuizen soorten van de loofbossen met veel ondergroei. Daarnaast zijn 

bosranden en heggen en een weelderige en dichte ondergroei van belang voor de hazelmuis, 

rotspartijen en verlaten gebouwen zijn onmisbaar voor de eikelmuis en de relmuis. Drie van de vier 

soorten zijn echte cultuurvolgers en worden vaak aangetroffen in boomgaarden. 

Marters 

Marters stellen geen hoge eisen aan hun leefomgeving, wel zijn het aanbod van prooien en 

schuilmogelijkheden maatgevend voor de habitatkeuze. 

In hoeverre komen deze eisen overeen met de omgeving van Casa Careel? 

Haas 

De omgeving van Casa Careel voldoet aan uitstekend aan de eisen van de haas. Door het mozaiek van 

landschapselementen heeft de haas voldoende schuil- en voedselmogelijkheden (Figuur 11). De haas 

zal waarschijnlijk vooral in het beekdal en de hogere extensieve graslanden voorkomen. 

Ree 

Net als bij de haas voldoen de habitatseisen van de ree perfect aan de omgeving. De ree vindt in de 

vele boszomen voldoende schuilmogelijkheden en in de extensieve, soortenrijke graslanden 

voldoende voedsel in de vorm van kruiden. Het ree zal van de drie verschillende deelgebieden 

gebruik maken. 

Edelhert 

De afwisseling van bos en graslanden maken de omgeving Casa Careel uitstekend habitat voor het 

edelhert. Het drinkwater kan gevonden worden in de vorm van de vele bronnen en beken die in het 

gebied te vinden zijn. 

Vos 

Aan twee van de drie eisen van de vos wordt voldaan, namelijk voldoende dekking en voldoende 

voedsel. De bodem is echter minder geschikt om holen in te graven, de vos is daarentegen een echte 

opportunist en zal in de omgeving rotspartijen (Figuur 8) en leegstaande huizen als schuilplaats 

gebruiken.  

Wilde kat & Huiskat 

Door de aanwezigheid van oude beukenbossen, rotsspleten, menselijke bebouwing en open terrein 

is de omgeving van Casa Careel erg geschikt als leefgebied van de wilde kat en de huiskat. 
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Das 

Het kleinschalige karakter van de omgeving van Casa Careel geeft de das voldoende voedsel en 

dekkingsmogelijkheden. Daarnaast zijn de gebieden vrij rustig waardoor er weinig verstoring op zal 

treden. 

Hazelhoen 

Het horizontaal en verticaal rijk gestructuurde bos in de omgeving biedt een goede leefomgeving 

voor de hazelhoen. 

Patrijs 

De hogere extensieve graslanden en het beekdal bieden perfecte omstandigheden voor de patrijs. 

Eekhoorn 

Voor de eekhoorn zal er in de omgeving van Casa Careel wellicht te weinig naald- of gemengd bos 

groeien. Daarnaast is er wel veel loofbos met rijke ondergroei aanwezig, wat de omgeving voor de 

eekhoorn matig geschikt maakt. 

Muizen 

Door het sterk gevarieerde karakter van de omgeving van Casa Careel is deze zeer geschikt voor 

muizen. Voor iedere muis zijn geschikte biotopen te vinden, de bosmuis zal vooral in de bossen en 

bosranden voorkomen en de huismuis bij bewoning. 

Woelmuizen 

Door hooibeheer is er een afwisseling van hoge en lage vegetaties aanwezig, die geschikt zijn voor 

verschillende soorten woelmuizen. Het beukenbos is geschikt voor de rosse woelmuis. 

Slaapmuizen 

Door de loofbossen met rijke ondergroei, rotspartijen, menselijke bewoning en de aanwezigheid van 

bosranden en heggen is de omgeving van Casa Careel zeer geschikt voor slaapmuizen. 

Marters 

Door het grote aanbod van prooidieren en de vele schuilmogelijkheden is de omgeving van Casa 

Careel zeer geschikt voor marters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Conclusie en aanbevelingen 
 

De omgeving van Casa Careel is erg geschikt voor de prooidieren van de lynx. Dit is te danken aan de 

kleinschalige, extensieve landbouw en de steile hellingen die niet geschikt zijn voor menselijke 

activiteit. De hogere extensieve graslanden, de hellingbossen en het beekdal bieden een mozaïek aan 

landschapselementen die voor veel soorten voldoende voedsel- en schuilmogelijkheden kunnen 

bieden. 

Het onderzoek doen naar de populatie van de lynx word afgeraden, tenzij er gewerkt wordt in de 

juiste periode en er voldoende middelen aanwezig zijn. Een habitatsanalyse maken van welke dieren 

dan ook is een interessante studie die je de omgeving beter laat lezen en begrijpen en welke je 

inzicht geeft in de habitatseisen van verschillende dieren.  
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