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14 december 2021 
 
Op dinsdag 14 december 2021 vlogen we met Transavia via Rotterdam naar Malaga.  
Op de luchthaven ging alles op rolletjes, snelle incheck, ff zoeken waar het karretje 
moest blijven en de ook hier niet te drinken koffie. De rust van een klein airport was 
wel heel relaxed.  
Na een vlucht van een kleine 2,45 uur zaten we in Zuid Spanje, weertje prima en 
geen problemen met Corona. De auto ff ophalen, nou ff, dat was wel flinke tippel, 
maar alla, na zo’n vlucht is het goed de benen even te strekken.  
Buiten al snel de goede weg gevonden en op naar het noorden. De eerste stop was 
een prima koffietentje waar de koffie wel erg lekker was en ook het daarbij bestelde 
broodje was prima.  
Onderweg al diverse groepen gieren, maar helaas geen plek om veilig te stoppen.  
Wat opviel waren de enorme olijfboomgaarden, van oud naar net aangeplant. Soms 
kilometers ver, alleen maar olijven.  
Onze eerste stop was gepland bij de plassen van Laguna de Campillos, echter hier 
bleek alles zo droog te zijn dat er geen water meer in de meren aanwezig was.  Wel 
werd de eerste Rode Wouw gezien en waren er Kraanvogels in de omgeving 
aanwezig.  
 

Vervolgens doorgereden naar 
Laguna Fuente del Piedra.  
Dit authentieke Spaanse dorp ligt in 
het binnenland van Andalusië en is 
de moeite van een bezoek zeker 
waard en derhalve hier dan ook even 
doorheen gereden.   
De  Laguna de Fuente de Piedra is 
de thuisbasis van de grootste 
Flamingokolonie van Spanje en de 
tweede grootste van Europa. Laguna 
de Fuente de Piedra maakt deel uit 
van meerdere lagunes en 
natuurreservaten. 
Laguna de Fuente de Piedra bestaat 

uit ondiep, zout water. Er kunnen hier meer dan 20.000 flamingoparen worden 
waargenomen. Helaas was ook hier de waterstand erg laag en was het aantal 
Flamingo’s dus beduidend minder. 
Tevens zagen we hier verschillende 
eendensoorten, een Witgatje, 
Oeverloper en een mooie groep 
Kraanvogels. De twee aanwezige 
Witkopeenden konden we helaas niet 
vinden.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

De tocht gaat verder en in de namiddag komen we aan bij ons verblijf Villa Mathilda. 
Villa Matilde is gelegen in de bergen van Andalucië, ten noorden van het plaatsje 
Andújar, in de provicie Jáen. Het zal nog onzeker zijn in welk hotel we volgend jaar 
verblijven, omdat dit hotel te koop staat. Maar ook het dorp Andujar heeft een aantal 
goede hotels waar we zouden kunnen verblijven.   
De eerste verhalen kwamen in de vroege avonduren van twee Deense klanten die 
inmiddels al een paar dagen aan het zoeken waren. Bleek dat het gemiddelde voor 
waarnemen lynx ongeveer op 2 waarnemingen te liggen in de 4 a 5 dagen. Dat is 
ook wel een beetje wat je in de reguliere verslagen kan lezen. Ons geduld zal dus 
wel op de proef worden gesteld.  
 
Natuurpark Andújar 
Het mooie Natuurpark beslaat 60.800 ha en ligt in de uitlopers van de Sierra Morena 
(foto 2) in de regio Andalusië .  Op 40 km (nw) ligt de olijvenstad Jaén en de 
renaissancesteden Úbeda (Jáen) en Baeza (Jaén).  Het park grenst in het westen 
aan het Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba) waar de rivier de 
Yeguas als natuurlijke grens fungeert tussen de twee parken. In het noorden ligt de 
Sierra Quintana, die de grens tussen Andalusië en Ciudad Real markeren. Hier is de 
hoogste piek, de Burcio del Pino op 1.290 m. Het gebied is dicht bebost vol met 
eiken en olijfbomen. Je kan hier genieten van één van de best bewaarde mediterrane 
bossen van het schiereiland. Er zijn weilanden, ravijnen en door de rotsachtige 
heuvels stroomt de rivier de Yeguas waar vele mooie plekken zijn om heerlijk langs 
de rivier te zitten.  
In 1989 werd het park tot Natural Reserve verklaard. De Sierra is één van Spanje's 
laatste toevluchtsoorden voor de hoogst bedreigde Pardellynx, één van de 
zeldzaamste zoogdieren ter wereld. De steeds zeldzamere wolf verblijft ook in de 
Sierra, een van de weinige plaatsen waar zij nog in Andalusië voorkomen  
 
15 december; de eerste dag.  
 

Na een eenvoudig ontbijt 
gingen we bij schemer richting 
de weg waar het allemaal 
moest gebeuren. Onderweg al 
de nodige auto’s campers en 
busjes die her en der 
gekampeerd hadden en langs 
de weg in de vallei was het 
gezellig druk. Rond de 30 man 
stonden her en der te wachten 
op de dingen die komen gaan. 
 
 
 
 

Wij zijn vervolgens aan het einde van de weg gaan staan bij de laatste uitkijkpost.  



 
 
We stonden nog geen uur of ik zag een aantal eksters gek doen en hield die plek dus 
goed in de gaten. Tot mijn grote verbazing komt er ineens een heuse Pardellynx de 
bosjes uit, open en bloot. Paniek, extase, en een gevoel van geluk spelen door mij 
heen. Een lynx en dat binnen het uur !! 
Binnen enkele minuten waren we hem, of misschien wel haar, want we begrepen 
later dat hier een territorium aanwezig is van een wijfje, kwijt. Snel een bericht naar 
de Denen en ook andere mensen langs de weg werden gewaarschuwd. Ondanks 
intensief zoeken (de hele dag voor de Denen) werd hij of zij niet meer terug 

gevonden. Wel kon iedereen zich goed vermaken 
met de in een boom aanwezige Keizerarend. 
Kennelijk was dit zijn vaste plek want in deze hoek 
werden dagelijks keizerarenden gezien.  
Nadat we eerst naar het einde van de weg waren 
gereden en erachter kwamen dat het daar nog 
behoorlijk koud was, zijn we teruggereden voor 
een lunchplek. Deze werd gevonden bij een 
restaurantje langs de weg vlak voor het dorp 
Andujar. Een prima plek om te eten, als je voor 
14.00 uur begint, want rond die tijd gaat heel 
Spanje lunchen en zonder reservering kom je dan 
niet meer aan de bak.  
 
In de middag richting de dam gereden, de tweede 
goede plek in deze omgeving.  
 
Wat een waanzinnige plek was dit, helemaal voor 
ons alleen, stilte, vogels, en ……. 
 

 
  



 
 
Een fantastische visotter die midden op de dag rustig aan het jagen was.  
 
Ook Blauwe Eksters, Ijsvogel en de Spaanse ondersoort Staartmees waren hier te 
zien.  
Terug op de oude plek bleek dat we daar niets gemist hadden en met een heerlijk 
gevoel zaten we even later bij de open haard onze dag te herbeleven.  
 
16 December, donderdag.  
 

Vandaag lunchpakketje meegenomen om de 
omgeving te kunnen verkennen. Natuurlijk in de 
ochtend de vallei bezocht en weer prachtige 
Edelherten en Damherten, maar nog geen spoor 
van de lynx. Aan het einde van de weg net voor La 
Lancha troffen we een mooie groep Steenbokken. 
In eerste instantie vrouwtjes met wat grotere jonge 
dieren, maar later kwam ook de baas van het 
harem even voorbij lopen. Mooie grote horens en 
op goede afstand voor de foto.  
 
Na enig grazen verlieten ze de plek weer en gingen 
door de berg af. Kennelijk is dit een bekende plek, 
want deze dieren waren hier al door meerdere 
mensen gezien.  



wat een prachtbeest 
 

In de middag de omgeving verkend en naar een klooster geweest wat vanaf de vallei 
mooi boven op de bergrug te zien is. De ligging was fenomenaal, maar de harde 
wind gooide wat roet in het eten. Wel prachtig Vale- en Monniksgier op ooghoogte 
rustig hangend op de wind.  

 
In de late namiddag in de 
vallei aangekomen en 
navraag leerde dat er 
nog geen lynx gezien 
was. Wij reden wat door 
en positioneerde ons 
ergens in het midden van 
de vallei, met een goed 
overzicht en prachtig 
uitzicht.  
Na nog geen vijf minuten 
hoorde ik iemand 
schreeuwen en kort 
daarna zag ik mensen 
rennen aan het begin 

van de vallei. Geen tijd te verliezen en snel de auto in en keren waar dat eigenlijk niet 
kan. Met gezwinde spoed de weg teruggereden en de auto de berm ingereden vlak 
voor een tiental mensen. BOEM, mijn medereisgenote zag hem al vanuit de auto en 
de onvergetelijke rustige woorden: “hier vlakbij voor dat bosje”, zorgde ervoor dat ik 
hem ook zag. Camera erop en ratelen maar. (en natuurlijk weer niet eerst de 
instellingen controleren en weer niet de instellingen teruggezet op neutraal, maar 
alla). Het dier liep op twintig meter voor ons langs en liep heel rustig wat naar 



achteren. Later liep hij nog iets verder de heuvel op waar hij rustig nog even ging 
zitten en na een tiental minuten verdween hij de vallei in. Heerlijk wat een machtig 
dier is het toch, zo’n Pardellynx.  

Wat een beauty.     
 

Ik hoeft niet uit te leggen dat de wijn ons heerlijk smaakte die avond en dat deze 
prachtwaarneming wel gevierd werd. Twee lynxen in twee dagen, wat een feestje.  
 
Vrijdag 17 december : verkenning  

 
Vandaag staat in het teken 
de omgeving en het stadje 
Andujar een beetje te 
verkennen. Diverse plekjes 
worden bezocht waarbij 
sommige stukken al gelijk 
van de lijst kunnen worden 
afgestreept. Veel grond in 
deze streek is particulier 
terrein en derhalve niet 
geschikt om een lekker 
stukje te gaan wandelen.  
 
  



Maar natuurlijk in de ochtend eerst nog even naar de bekende vallei, al was het 
alleen maar om nog even de dagelijkse Keizerarend te spotten. Onderweg weer 
mooie Iberische Groene Specht, mooie Edelherten en veel Damherten.  
Langs de weg bleek het rustig en er was nog geen lynx waargenomen en derhalve 
besloten door te rijden tot het einde van de weg. Daar zelfs twee Keizerarenden in de 
boom, maar nog geen lynx. Daar we niet te laat in het dorp wilde zijn rond 9.30 uur 
terug gereden richting begin van de vallei. Daar zie ik ineens een paar man met 

camera voor het gezicht 
dus als de wiedeweerga 
de auto uit en BOEM, 
nummer drie van de trip. 
Wederom een prachtige 
Pardellynx op een kleine 
25 meter die zich heel 
rustig liet bewonderen. 
Hij ging er nog even 
mooi voor zitten en liet 
zich wel een minuut of 
tien bekijken. Hij bleek 
vlak langs de 
waarnemers de weg 
over gestoken te zijn.   

 
 
 

 
 
Dit is waarom we deze reis maken ! 
  



Zo, met die in de tas is het wel lekker verkennen. Na een rondje Andujar zijn we in de 
namiddag rustig terug gereden naar de vallei en gaan posten in het eerste gedeelte 
van de weg. De communicatie was niet geheel vlekkeloos waardoor we op één 
minuut onze vierde lynx moesten missen. Was wel weer ff gezellig en het blijft 
genieten langs deze weg.  
 

 
 
Helaas konden we op de terugweg geen Steenuil vinden en deze soort bleef dus eigenlijk 
wel de grootste misser van de trip, want ze waren wel gezien bij de bekende plek op de 
kruising.  

 
Zaterdag 18 december: de laatste volle dag voor de lynx.  
 
Wat zou dat worden, een weekend dag. Zouden er veel meer mensen zijn of zou het 
meevallen. Het viel in eerste instantie wel mee en een aantal van de inmiddels 
“bekende” mensen was er nog. Zo stonden de campers van de fotografen nog 
steeds aan het begin van de vallei en ook langs de weg waren nog wat bekende 
gezichten te zien. We hebben eerst vooral even gezocht aan het begin van de weg 
waar de dagen ervoor de actie lag. We begrepen dat hier drie territoria van wijfjes bij 
elkaar komen en met de komst van de mannetjes nu in de paartijd lopen statistisch 
gezien dus hier de meeste dieren rond. In de vroege ochtend nog veel activiteit van 
zangvogels zoals Kleine Zwartkop en Grijze Gors.  
 
 



 
Kijk niet zo boos ! 

 
Wat een fantastisch mooie vogel blijft dit toch die Kleine Zwartkop. En als ie dan ook nog op 
zo’n tak gaat zitten is het helemaal af.  



Nadat we naar het einde van de vallei waren gereden en langzaam op de terugweg 
waren viel het ons op dat veel mensen al weg waren. Mogelijk mensen uit de buurt 
dacht ik nog, die alleen de betere ochtenduurtjes hier verblijven. Niets was minder 
waar. We kwamen onze Nederlandse medehotelgasten tegen en die verteldden ons 
dat zij net een lynx gezien hadden een paar kilometer verderop. Die zit er al een 
uurtje en iedereen staat daar.  
 

 

Opvallend hoe vriendelijk de mensen hier zijn en je duidelijk proberen uit te leggen 
waar het dier zit. Nog opvallender is dat iedereen hier dan de hele dag blijft staan en 
niet na vijf minuten kijken alweer door gaat. Geen toeristen dus, maar echte 
natuurliefhebbers ! wat een verademing, wat een sfeer en wat een beleving.  

De lynx zat boven op een aantal rotsen en was goed te zien, maar lastig te 
fotograferen. Door de scoop was ie echter wel prachtig een uur lang te bewonderen 
en lynx nummer vier zat in de pocket, wat een week. Om dit te vieren besloten we bij 
Pinos te gaan lunchen, maar dat bleek een utopie. Compleet vol en meerdere 
wachtende en daarnaast geen terras om lekker buiten te zitten. Dus besloten te 
kijken of we bij ons, inmiddels vertrouwde tentje, wat konden eten. Dat ging nog net 
en het was weer een feestje en smaakte voortreffelijk.  

Terug naar de dam om te kijken of de Visotter nog wat actie kon brengen, maar dat 
was een vergissing. Dat moet je niet doen op een dag in het weekend. Het is hier 
echt een recreatiegebied en veel mensen gaan hier in het weekend picknicken, wat 
de charme van de plek weg haalt. Dus niet eens uitgestapt, maar gelijk  weggegaan 



en terug naar de lynx en de vallei. En dit zijn dus van die dingen waarvoor je een 
verkenningstrip doet. Dat scheelt teleurstelling bij de klant.  

Bij aankomst op de weg naar de vallei nog steeds mensen en nog steeds een lynx, 
maar nu helemaal boven op de rotsen. Wij beseften ons nog niet dat we op dat 
moment lynx nummer vijf in de pocket hadden, maar hadden eerst het idee dat het 
hetzelfde exemplaar was als in de ochtend. ’s Avonds in het hotel bleken het echter 
twee verschillende dieren te zijn. Een jong van dit jaar en een jong van vorig jaar.  

 

 



 

19 december: de terugreis. 

De zondag tevreden en voldaan terug naar huis. In de vroege ochtend nog 
nagenieten in de vallei en als we dan ook nog een foto kunnen maken van de 
Moeflon dan is het kwartet wel compleet. 

 

Rustig terug via een andere weg.  

Wat een voorbereidingsreis: vijf Pardellynxen in vier dagen en zonder dat we er 
dagen voor moesten posten. Daarnaast nog fantastisch een otter kunnen 
fotograferen en heerlijk kunnen genieten van Edelherten, Damherten en Moeflon. 
Ook de vogels deden lekker mee, met als hoogtepunt toch wel de dagelijkse 
Keizerarenden. Maar de zang van de Kleine Zwartkop midden in december was toch 
ook wel weer een feestje.  

Wat een landschap en wat een prachtig dier is die Pardellynx. Smaakt naar meer 
volgend jaar en maar hopen dat het dan net zo makkelijk gaat als dit jaar.  

Door de vele informatie die tijdens deze reis is ingewonnen, is me nu in ieder geval 
wel duidelijk hoe te handelen, waar de goede plekken zijn en wat de beste manier is 
om deze prachtige kat te zien te krijgen.  



 

De Iberische Lynx wordt gezien als de zeldzaamste katachtige op deze wereld. Hij 
wordt ook wel Pardellynx genoemd en hij komt enkel in afgelegen gebieden op het 
Iberisch schiereiland d.w.z. Spanje en Portugal voor. 

De Iberische Lynx moet niet worden verward met zijn naaste verwante, de 
Euraziatische Lynx, die grote delen van Noord-Europa en Azië bewoond. Dit is een 
zeer schuwe nachtelijke jager, die extreem zelden in het wild gezien wordt. De 
Iberische Lynx is met een gewicht van 10-13 kilogram beduidend kleiner dan de 
Euraziatische Lynx. 

De Iberische Lynx was met een populatie van minder dan 100 individuen in 2002 
nagenoeg uitgestorven. Door middel intensieve bescherming door middel van 
verschillende projecten is de kat op de valreep gered. In verschillende gebieden in 
zowel Spanje als Portugal werd de Iberische lynx geherintroduceerd. Mede hierdoor 
is het aantal in de afgelopen jaren gestegen. Momenteel wordt de totale 
lynxenpopulatie geschat op meer dan 1.000 dieren (telling 2021). Dit betekent echter 
niet dat deze soort voor altijd gered is. Door het nog steeds lage aantal individuen is 
de soort erg kwetsbaar. Veel bedreigingen die tot 2002 voor een dalende populatie 
zorgden zijn nog steeds aanwezig. Zo wordt de konijnenpopulatie in het leefgebied 
van de Iberische lynx geteisterd door verschillende ziekten. Aangezien het voedsel 
van de kat voornamelijk uit konijnen bestaat, is dit ook een probleem voor de 
lynxenpopulatie. Ook het krimpende leefgebied door wegen en andere infrastructuur 
vormen een probleem. Fatale aanrijdingen zijn hier ook een gevolg van. 

  



Waargenomen zoogdieren 

Pardellynx   5 verschillende exemplaren 
Edelhert   algemeen 
Damhert  algemeen 
Ree   enkel 
Moeflon  2 
Iberische steenbok 15 
otter   1 

Waargenomen vogels 
ondanks dat we amper gevogeld hebben, hebben we toch aantal leuke soorten 
gezien.  

Laguna Fuente del Piedra 

Grauwe Gans 
Bergeend  
Wilde Eend 
Krakeend 
Pijlstaart 
Slobeend 
Wintertaling 
Tafeleend 
Koerreiger 
Flamingo 
Rode Wouw 
Buizerd 
Kraanvogel 
Oeverloper 
Witgat 
Kievit 

 

Andujar en onderweg 

Rode Patrijs     Geelpootmeeuw 
Aalscholver     Houtduif 
Blauwe Reiger    Turkse Tortel 
Vale Gier      Ijsvogel 
Monniksgier     Hop 
Spaanse Keizerarend   Iberische Groene Specht 
Bruine Kiekendief    Grote Bonte Specht 
Sperwer     Kuifleeuwerik 
Havik      Roodborst 
Torenvalk     Zwarte Roodstaart 
 
 
 



 
Roodborsttapuit 
Zanglijster 
Grote Lijster 
Merel 
Blauwe Rotslijster 
Kleine Zwartkop 
Zwartkop 
Provençaalse 
Grasmus 
Tjiftjaf 
Koolmees 
Pimpelmees 
Staartmees 
Kuifmees 
Boomklever 
Boomkruiper 
Blauwe Ekster 
Ekster 
Vlaamse Gaai  Kauw  Raaf  Zwarte Spreeuw 
Huismus  Vink  Putter  Groenling 
Sijs   Europese Kanarie  Appelvink 
Grauwe Gors Grijze Gors 

 


