
Ο Ευρασιατικός λύγκας, ανήκει στα αιλουροειδή και είναι
το µεγαλύτερο από τα 4 είδη λύγκα που υπάρχουν. Ο
κοντινότερος συγγενής του, ο Ιβηρικός Λύγκας ζει,
αποκλειστικά, στην Ιβηρική χερσόνησο. Πρόκειται για ένα
αρκετά µεγαλόσωµο ζώο, το τρίτο σε µέγεθός σαρκοφάγο
της Ευρώπης µετά την αρκούδα και το λύκο. ∆ιαθέτει
µακριά πόδια µε µεγάλες πατούσες και κοφτερά νύχια , µε
τα οποία αρπάζει το θήραµα του. Το  κεφάλι του είναι
στρογγυλό και οι µαύρες τούφες που κοσµούν τα
τριγωνικά του αυτιά αποτελούν το χαρακτηριστικότερο
γνώρισµά του. Το χρώµα του ποικίλει ανάλογα µε την
περιοχή στην οποία ζει. Ζυγίζει από 12 ως 35 κιλά. Το
µήκος του σώµατος του κυµαίνεται από 70 ως 130 εκ και το
ύψος του προσεγγίζει τα 65.εκ. Ζει, κυρίως, στα δάση. Η
γεωγραφική του κατανοµή κάποτε ήταν ευρύτατη. Τον
συναντούσαµε στη  Ρωσία, στην κεντρική Ασία και σε όλη
την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 έγινε
συστηµατική προσπάθεια για το αφανισµό του, µε
αποτέλεσµα την οριστική του εξαφάνισή από όλη τη
δυτική Ευρώπη. Σήµερα, ελάχιστα  ίχνη λύγκα εντοπίζονται
στα Καρπάθια και στην ορεινή διασυνοριακή περιοχή
µεταξύ Ελλάδας, ΠΓ∆Μ, Αλβανίας και Βουλγαρίας.
Συµπαγείς πληθυσµοί λύγκα υπάρχουν µόνο στις
Σκανδιναβικές χώρες ενώ καταγράφηκαν και ορισµένοι
αποµονωµένοι πληθυσµοί στα Πυρηναία. Ο συνολικός
πληθυσµός του υπολογίζεται σήµερα στα 7.000 άτοµα. Τα
τελευταία χρόνια έγιναν απόπειρες επανεισαγωγής του
είδους σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Η επιτυχέστερη
ήταν αυτή πουν πραγµατοποιήθηκε στη περιοχή Βοσνίας
Ερζεγοβίνης, Κροατίας και Σλοβενίας, όπου
επανεντάχθηκαν στο φυσικό περιβάλλον 200 λύγκες.
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ΛΥΓΚΑΣ:
Ο ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ (Lynx lynx).



Βιολογία 

ΕΕπποοχχήή  ζζεευυγγααρρώώµµααττοοςς:: από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο.
ΓΓεεννννήήσσεειιςς:: Μάιος - Ιούνιος
ΚΚύύηησσηη:: 69 ηµέρες
ΕΕννηηλλιικκίίωωσσηη::  όταν συµπληρώνουν 10 µήνες ζωής, ενηλι-
κιώνονται και αυτονοµούνται
ΠΠρρώώττηη  ααννααππααρρααγγωωγγήή:: τα θηλυκά είναι έτοιµα στους 20 µε
24 µε µήνες, τα αρσενικά στους 30 µήνες
ΤΤεελλεευυττααίίαα  ααννααππααρρααγγωωγγήή::  θηλυκά 14 χρόνια, αρσενικά 16-17
χρόνια
∆∆ιιάάρρκκεειιαα  ζζωωήήςς:: από  17 χρόνια µέχρι 24

Τροφικές συνήθειες

Ο λύγκας τρέφεται κυρίως µε άγρια οπληφόρα ζώα,
κυρίως, ζαρκάδια και αγριόγιδα. Κάποιες φορές προτιµά
και µεγαλύτερα θηράµατα όπως ελάφια, άλκες και
αγριογούρουνα. Όταν  δεν υπάρχει µεγάλη διαθεσιµότητα
σε θηράµατα καταφεύγει  σε πουλιά, λαγούς και τρωκτικά.
Στις Σκανδιναβικές χώρες ο λύγκας τρέφεται και µε
ταράνδους. Οι  επιθέσεις στα κοπάδια των κτηνοτρόφων
αποτελούν ένα σοβαρό πρόβληµα, κυρίως στη Φινλανδία,
όπου αναφέρονται περίπου 5.000 τέτοια περιστατικά κάθε
χρόνο. Καταστροφές στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο
καταγράφηκαν, επίσης, στην Γαλλία αλλά και στην Ελβετία
και Αυστρία, όπου πρόσφατα επιχειρήθηκε  επανεισαγωγή
λύγκα.

Η σχέση του λύγκα µε τον άνθρωπο 

Ο λύγκας είναι ελάχιστα γνωστός και αναγνωρίσιµος από
τον άνθρωπο. Η αρνητική εικόνα προέρχεται κυρίως από
τους κυνηγούς, λόγω του µεταξύ τους ανταγωνισµού στο
κυνήγι των θηραµάτων και από τους κτηνοτρόφους
εξαιτίας των επιθέσεων στα κοπάδια. Για τον άνθρωπο ο
λύγκας δεν αποτελεί κίνδυνο αφού ελάχιστες περιπτώσεις
τραυµατισµού ανθρώπου από λύγκα έχουν καταγραφεί
στην ιστορία.
Οι επιθέσεις στα κοπάδια αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα
κυρίως  στη Νορβηγία, όπου θανατώνονται µέχρι και...
8.000 πρόβατα ετησίως από επιθέσεις λύγκα. Στις άλλες
χώρες το ποσοστό µειώνεται  σε 10 ως 100 επιθέσεις σε
κοπάδια.

O Λύγκας στην Ελλάδα

Αν και στην Ελλάδα η χωρική κατανοµή του λύγκα ήταν
αρκετά ευρεία, ωστόσο η παρουσία του υπήρξε αρκετά
σπάνια κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η
εξάπλωση του λύγκα ξεκινούσε από την Θράκη και έφθανε
µέχρι τη νότια Πελοπόννησο, µε εντονότερη την παρουσία
του στην οροσειρά της βόρειας και νότιας Πίνδου καθώς
επίσης και στα βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης:
Βίτσι, Βαρνούντας, Βόρας, Ροδόπη 

Η παρουσία του µειώθηκε µετά την µεγάλης έκτασης
αποδάσωση που συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του '50.
Συχνές εµφανίσεις του λύγκα καταγράφηκαν πριν από 40-
50 χρόνια στην πεδιάδα της λίµνης Βιστωνίδας (Θράκη)
και στο δάσος "Κότζα Ορµάν" που βρίσκεται στο ∆έλτα
του Νέστου.

Τα τελευταία 40 χρόνια σηµειώθηκε δραµατική
συρρίκνωση της αρχικής κατανοµής τους λύγκα.
Σήµερα, η πληθυσµιακή κατάσταση του λύγκα στην
Ελλάδα, παραµένει αβέβαιη αφού υπάρχουν  µόνο
σκόρπιες αναφορές για εµφάνιση λύγκα στην Βόρεια
Πίνδο και στο όρος Βόρρας.

Στα βουνά του Έβρου, στη Θράκη, οι χωρικοί ήταν
περισσότερο εξοικειωµένοι µε το λύγκα, τον οποίο
ονοµάζουν "σαρί γκουτζούκ"  (σαρί= κοκκινωπός,
γκουτζούκ= κοντή ουρά). Οι κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι οι
εµφανίσεις του λύγκα ήταν σπάνιες, ήδη, από τις δεκαετίες
1950-1960. Οι ντόπιοι ανέφεραν, επίσης, ότι ήταν αρκετά
εξοικειωµένοι και µε το κλάµα του λύγκα και οι βοσκοί
πίστευαν ότι ο λύγκας φόβιζε και έδιωχνε µακριά το λύκο,
ο οποίος ήταν κυρίως υπεύθυνος για τις ζηµιές στα
κοπάδια. Τα τελευταία δύο άτοµα λύγκα στην περιοχή του
Έβρου παρατηρήθηκαν από ντόπιους κτηνοτρόφους στο
τέλος της δεκαετίας του '60.

Ζηµιές στην κτηνοτροφία

Οι κτηνοτρόφοι στη Θράκη έχουν αναφέρει
περιστασιακές ζηµιές, που χρονολογούνται 30 χρόνια πριν.
Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι µπορούν µε άνεση να
ξεχωρίσουν ποιες επιθέσεις προέρχονται από λύκο και
ποιες από λύγκα. Αυτοί οι ίδιοι ανέφεραν ότι ο λύγκας
επιτίθεται µόνο σε ένα ζώο κάθε φορά και τα σκυλιά, που
φυλάγουν το κοπάδι, τον φοβούνται. Οι περισσότερες
τεκµηριωµένες αναφορές -και οι µοναδικές που υπάρχουν-
για επιθέσεις λύγκα προέρχονται από την οροσειρά της Β.
Πίνδου.
Καθεστώς προστασίας του λύγκα στην Ελλάδα
Το κυνήγι του λύγκα απαγορεύτηκε µε νόµο από το 1937.
Σήµερα, το κυνήγι απαγορεύεται από κυνηγετικό νόµο (s.
258, παρ. 2Ζ του LD 86/96, όπως τροποποιήθηκε µε το s.7
της Πράξης 1975/75) Ο λύγκας στην Ελλάδα επίσης
προστατεύεται από της Συµβάσεις της Βέρνης και CITES.

Βιότοποι  και φυσική λεία

Η εγκατάλειψη των πρακτικών της παραδοσιακής
κτηνοτροφίας, αλλά και  η µετανάστευση του µεγαλύτερου
µέρους του ντόπιου πληθυσµού σε µεγαλύτερες πόλεις
οδήγησε σε µια σηµαντική αύξηση της δασικής κάλυψης
στην Ελλάδα, σε ποσοστό 7,9%  Τα πυκνά δάση, κυρίως
όπως αυτά της Ροδόπης και της Β. Πίνδου, σήµερα
καλύπτουν περιοχές, οι οποίες προηγουµένως ήταν, κατά
κύριο λόγο βοσκοτόπια. Αν και η δασική κάλυψη
αυξάνεται, η διαθεσιµότητα φυσική λείας παραµένει
φτωχή, στις περιοχές εκείνες που θα µπορούσαν να
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αποτελέσουν βιότοπο του λύγκα. Όσον αφορά στα άγρια
θηράµατα:
- Το κόκκινο ελάφι έχει εξαφανισθεί. Μόνο λίγα άτοµα

υπάρχουν ακόµη στην οροσειρά της Ροδόπης.
- Η κατανοµή του ζαρκαδιού είναι ευρεία, αλλά οι

πληθυσµοί του έχουν µειωθεί σηµαντικά εξαιτίας της
λαθροθηρίας.

- Το αγριόγιδο υπάρχει ακόµη, αλλά µόνο σε µικρούς
αποµονωµένους πληθυσµούς

Άλλα είδη θηραµάτων (λαγός, αγριόγαλος, πέρδικα) µπορεί
µεν να έχουν ευρεία κατανοµή, ωστόσο η πυκνότητα του
πληθυσµού τους είναι είτε χαµηλή είτε άγνωστη. Μια από
τις σηµαντικότερες απειλές για την επιβίωση του λύγκα
αποτελούν το πυκνό δασικό οδικό δίκτυο που υπάρχει
(κατάτµηση βιοτόπου), αλλά επίσης και οι µεγάλες
υπερβάσεις που γίνονται στις  υλοτοµίες στα καλύτερα
σηµεία του δάσους και τέλος η όχληση που προκύπτει από
το κυνήγι και τη λαθροθηρία.

Νικηφόρου Φωκά 5, 54621, Θεσσαλονίκη
T: 2310 252530   F: 2310 272190   e: info@callisto.gr


