
W o e s t i j n l y n x  o f  c a r a c a l  /  C a r a c a l

Klasse:   Mammalia  zoogdieren 
Orde:   Carnivora  roofdieren 
Familie:   Felidae  katachtigen 
Geslacht:  Felis (caracal) Caracals       
Soort:   Caracal caracal caracal 
 

schofthoogte / haute épaule / height at sholders 
40-50 cm 
lengte lichaam / longueur du corps / body-length  
55-85 cm 
gewicht / poids / weight 
16-23 kg 
draagtijd / gestation / pregnancy 
70-78 dagen / jours / days 
aantal jongen / nombre de jeunes / litter size 
1-4 
habitat 
Van savanne tot bos, maar niet in regenwoud / de 
savane jusqu'à la forêt, mais pas dans la forêt de pluie / 
from savannah to forest but not in the rainforest  
leefwijze / conduite / behaviour 
solitair, behalve in het paarseizoen / solitairement, sauf 
dans le saison des amours / solitary, except in the 
breeding seizon 
voedsel / nourriture / diet 
van knaagdieren en vogels tot jonge herten / les ron-
geurs, les oiseaux et les jeunes cerfs/ rodents, birds to 
young deer 
levensverwachting / espérance de vie / lifespan 
19 jaar / ans / years 
 

Le nom "Caracal" a été déduit d'un mot turc "karakulak" que  
signifiée “le noir oreille". 
 
Les pupilles du caracal réduisent jusqu'à une boule, pas vers une 
fente comme lors d'd'autres chats. 
 
Caracals sont aussi appelé "le lynx du désert". Les scientifiques 
ne sont pas en désaccord entre eux, regard notre lynx une fois, 
que penses-tu ? 
  
Caracals sont actif pendant le ombre, s'il est chaud dans la nuit, 
s’il est froid dans le jour. 
 
Ils font les sauts très spectaculaires. 
  

De naam “Caracal” is afgeleid van een 
Turks woord "karakulak" Dat “zwart oor” 
betekend.

De pupillen van de caracal verkleinen 
eerder naar een cirkeltje dan naar een 
streep zoals bij de meeste katachtigen.

De caracal wordt ook “woestijnlynx” geno-
emd. Hij lijkt inderdaad veel op de lynx, 
maar wetenschappers zijn het er niet over 
eens of ze wel zo dicht verwant zijn aan 
elkaar. Ga eens naar de lynx kijken, wat 
denk jij?

Caracals zijn tijdens de schemering actief 
maar als het warm is eerder ‘s nachts en 
als het kouder is eerder overdag.

Je kunt niet geloven welke acrobatische 
sprongen deze katten kunnen maken!
  

 

 

The name Caracal is derived from a Turkish word "karakulak" 
meaning "black ear.

The pupils of a caracal's eyes contract to form circles rather 
than the slits found in most small cats.
 
Caracals are also called “desert lynx” but scientists disagree on 
this matter. Go see our lynx, what do you think?

Caracals mainly hunt during twilight, but when it’s cooler 
during the day , when it’s hotter during the night.

 You wouldn’t believe the acrobatic jumps these cats can make!

 

 

 

voorkomen: Afrika en Azië 
status: Afrikaanse populaties beschermd 

door CITES II bijlage en EG bijlage B, 
Aziatische populaties door Cites I en EG 

bijlage A 

Voorkomen:Weetjes:Afstamming:

Kenmerken:

Savez vous que... Did you know...


