
Distribuição e Habitat

Este lince é uma espécie exclusivamente ibérica, mas em Portugal tem vindo a 

desaparecer. Apenas existe uma pequena quantidade em áreas protegidas. 

As populações atuais de lince ibérico ocupam principalmente certas regiões 

montanhosas, mas também algumas áreas planas do Sul e Centro, onde existe 

caça abundante. Estão portanto dispersos pela Serra da Malcata (entre Sabugal 

e Penamacor), Serra de São Mamede, Serra de Monchique, Vale do Sado, …

O lince ibérico seleciona habitats de características mediterrânicas, como 

bosques, matagais e matos densos. Utiliza preferencialmente estruturas em 

mosaico, com biótopos fechados para abrigo. 

Abriga-se entre as rochas ou nas cavidades das árvores, em bosques abertos de 

pinheiros nas montanhas, em matas densas de silvas, giestas, tojos e estevas 

ricas em caça menor. 

Alimentação e hábitos

Como predador de topo que é, o lince ibérico tem um papel fundamental no 

controlo das populações de coelhos bravos (sua presa favorita) e de outros 

pequenos mamíferos de que se alimenta.

É um animal essencialmente noturno e é um trepador exímio. Sai ao fim da 

tarde e alimenta-se essencialmente de coelhos e lebres. Quando a caça 

escasseia pode também comer crias de gamo e de veado, ratos, patos, lagartos 

e aves de solo (pombas, perdizes,...). Quando caça é paciente, sigiloso e 

dotado de grande rapidez de reflexos. Nesta atividade especialmente nocturna, 

é de particular importância a sua audição apurada e uma visão capaz de 

distinguir, no escuro, o mais pequeno movimento – de onde vem exactamente 

a expressão “olho de lince”.

O Lince Ibérico
Caraterização

Nome cientifico: Lynx Pardinus.

Pertence ao reino animal, à classe dos mamíferos, família dos felídeos.

Também conhecido por Cerval, lobo-cerval, gato-fantasma, liberne, gato-lince, 

gato-cravo…, o lince ibérico é o carnívoro mais gravemente ameaçado de 

extinção na Europa e o felídeo mais ameaçado no mundo.

O lince ibérico pode viver 15 anos em liberdade e 17 em cativeiro.

Acasala entre fevereiro e março e pode ter entre 2 a 4 crias, numa ninhada por 

ano.

Esta espécie só se encontra na Península Ibérica: Portugal e Espanha.

Descrição

Invisível por entre a folhagem, o lince ibérico é um animal que poucas pessoas 

se podem gabar de já ter visto. Quando alguém pergunta como ele é, temos logo 

a tentação de o comparar a um gato, embora com um porte muito maior. 

Animal de cabeça redonda e focinho curto, com dentes aguçados, adaptados 

para cortar a carne. Possui invulgares pêlos nas extremidades das orelhas, em 

forma de pincel, as longas patilhas brancas e negras, bem como a cauda muito 

curta, com a extremidade escura. Além disso, tem cinco dedos nos membros 

anteriores e quatro nos posteriores, que terminam com garras retrácteis, e é 

digitígrado, ou seja, apoia-se apenas nas extremidades das patas. A sua pelagem, 

amarela acastanhada com tons cinzentos e sarapintada de preto, permite-lhe 

confundir-se com o meio que o envolve.

A sua estatura média varia entre os 80 e 110 cm de comprimento e o seu peso 

vai desde os 12 aos 20 Kg.



Causas de extinção e fatores de ameaça

A extinção quase total do lince resultou:

•  Da perseguição activa pelo homem, devido à caça que lhe deu durante o 

último século.

•  Do desaparecimento do seu habitat natural ao longo dos anos, sem que 

tenha sido minimamente salvaguardado pelas autoridades responsáveis.

•  Da doença hemorrágica viral, que dizimou as grandes populações de 

coelhos bravos.

•  Da dispersão dos poucos linces por um longo território, que levou a que não 

houvesse reprodução e que o fim destes felídeos esteja cada vez mais 

próximo.

As ameaças actuais ao lince incluem:

•  A desflorestação, ou seja, a perda do seu coberto arbustivo.

•  Desaparecimento do coelho bravo devido a doenças, caça excessiva e perda 

de habitat.

•  Utilização de armadilhas e caça ilegal.

•  Atropelamentos.

Medidas de conservação

O lince ibérico corre risco sério de extinção e os raros exemplares que restam 

em Portugal, estão protegidos pela lei em Portugal e Espanha.

Entre estas medidas encontram-se: 

•  Reprodução em cativeiro.

•  Programas de recuperação para o lince e para o coelho bravo.
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