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Animais em vias de extinção em Portugal

O  Lince Ibérico

! O Lince Ibérico é a espécie de felino mais gravemente ameaçada de extinção. 

 ! O seu nome ciêntifico é: Lynx Pardinus, ele pode viver entre 10 a 15 anos, 

mas só se a mãe estiver  bem alimentada.

! Características gerais :  é um animal de hábitos nocturnos e repousa pela 

manhã depois da caça. Um Lince Ibérico macho pesa cerca de 13kg e a fêmea 

cerca de 10kg.  

! Distribuição: encontra - se no Matagal Mediterrânico onde há refúgio e 

pastagens abertas para a caça de coelhos. Em Portugal reduziu – se 

substancialmente. Encontram – se na Serra da Malcata e na Serra Algarvia.

 ! Alimentação: alimenta – se, quase exclusivamente, de coelhos. No Inverno, 

quando os coelhos desaparecem, alimenta – se de veados, ratos, patos, perdizes, 

lagartos…    

 ! Biologia: a época do acasalamento vai de Janeiro a Fevereiro. O Lince, apesar 

de ser um animal de hábitos solitários, nesta época do ano permanece com o seu 

par. A gestação dura de 65 a 72 dias. As ninhadas costumam ser de uma a 

quatro crias, sendo o número mais habitual de dois filhotes. Às quatro semanas 

a mãe lince muda de toca, e aos dois meses os filhotes são capazes  de acompanhar 

a mãe na caça. Entre os 7 e os 12 meses são independentes.  

! Causas de extinção: o declínio da população do Lince Ibérico, a partir dos 

anos 60, tem sido causado, sobretudo, pela perda do seu habitat e do 

desaparecimento progressivo da sua principal presa, o coelho europeu. A 

transformação do habitat em Espanha e Portugal, (antes constituía por pastos de 

Matagal arborizado preferidos pelos coelhos) deve – se à sua substituição por 

campos de trigo e plantações industriais de floresta.
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