
O Lince Ibérico
Nome vulgar: Lince-ibérico
Nome científico: Lynx 
pardinus (Temminck, 1827)

Identificação
O lince-ibérico tem uma pelagem castanho-avermelhada 

coberta de manchas pretas que podem ser desde pequenos pontos a 

riscas, apresenta como características mais distintivas uma cauda 

pequena, pincéis nas pontas das orelhas e barbas. O peso médio de 

um macho adulto é cerca de 12 kg enquanto as fêmeas pesam em 

média cerca de 9 kg.

 A sua época de reprodução é de Janeiro a Julho, com um pico 

entre Janeiro e Fevereiro e a época de nascimentos é entre Março a 

Abril. A gestação dura cerca de 2 meses e o tamanho da ninhada é 

2 a 3 crias. A sobrevivência até à independência das crias é de 1 a 

2 crias por fêmea. Tornam-se independentes entre os 7 e os 10 

meses. A idade da primeira reprodução nas fêmeas é no primeiro 

Inverno e nos machos será aos dois anos. A sua longevidade pode 

ser até aos 16 anos.

Alimentação

Dentro das presas disponíveis nos habitats 
mediterrânicos da Península Ibérica, o lince selecciona 
fortemente o coelho-bravo que constitui entre 80 a 100% da 
sua alimentação. Esta elevada percentagem varia muito 
pouco entre áreas geográficas e entre as estações do ano. As 
necessidades energéticas de um lince adulto variam entre 
600-1000 kcal, o que corresponde a aproximadamente à 
energia contida num coelho adulto. Uma fêmea com duas 
crias necessitará de caçar cerca de 3 coelhos por dia. A partir 
destes dados calcula-se que a densidade mínima de coelho 
para permitir a reprodução do lince será de cerca de 4 
indivíduos/hectare. Outros vertebrados como roedores, lebres, 
perdizes e outras aves podem também ser predados pelo lince. 
No entanto, em níveis significativamente inferiores aos do 
coelho-bravo.



Habitats

O lince-ibérico selecciona habitats de 
características mediterrânicas, como bosques, 
matagais e matos densos. A dieta da espécie é 
baseada no coelho-bravo, o qual pode 
representar entre 75 a 95% da biomassa do 
seu espectro alimentar. Em épocas e regiões de 
menor abundância, esta presa é secundada 
por outras, tais como roedores, cervídeos, 
anatídeos e lebres.

O lince-ibérico selecciona habitats de características 
mediterrânicas, como bosques, matagais e matos densos. A 
dieta da espécie é baseada no coelho-bravo, o qual pode 
representar entre 75 a 95% da biomassa do seu espectro 
alimentar. Em épocas e regiões de menor abundância, esta 
presa é secundada por outras, tais como roedores, cervídeos, 
anatídeos e lebres.

fêmeas (8,7 km2), sujeitas a flutuações em função da estação 
e das características do habitat. Em outras zonas de maior 
abundância de coelho, as áreas vitais dos linces são menores, 
com consequente aumento da densidade.

! Os requisitos ecológicos do lince-ibérico podem resumir-se 
da seguinte forma:
• O seu habitat potencial tem condições adequadas de alimento 

e água, disponíveis ao longo do ano, vegetações 
adequadas para abrigo/reprodução e tranquilidade;

• Mais de 50-60% do coberto vegetal dos seus territórios é 
composto por matagal e cerca de 20% por orlas entre pastagens 
e matagal, formando uma estrutura em mosaico;

• Nos seus territórios, durante a época de reprodução, a 
densidade de coelho-bravo é superior a 4,5 indivíduos/hectare;

• A conectividade entre os diferentes núcleos é fundamental 
para a dinâmica da espécie

O lince-ibérico seleciona habitats heterogéneos onde 
manchas de matagal se alternam com áreas de pastagem, foi 
claramente prejudicado com a alocação deste tipo de habitats 
para áreas de intensa produção florestal, essencialmente para a 
produção de eucaliptos. Neste tipo de plantações o coberto de 
formações arbustivas é extremamente escasso e não permite a 
presença de coelho em densidades adequadas o que afecta 
negativamente o lince-ibérico. Os incêndios florestais que 
anualmente devastam consideráveis áreas da Península são 
também um factor que tem vindo a contribuir para a regressão 
do lince. Ao mesmo, a construção de infra-estruturas como 
estrada e barragens contribui para isolar as populações e 
introduzir importantes factores de mortalidade como os 
atropelamentos.

O l i n c e - i b é r i c o é u m a e s p é c i e t e r r i t o r i a l 
predominantemente solitária e só durante a época de cio os 
adultos têm encontros mais longos. Em Doñana, os territórios 
são estáveis ao longo da vida do indivíduo, sendo as áreas vitais 
dos machos, em média, maiores (10,3 km2) do que as das



Mortalidade Induzida pelo Homem

A informação disponível indica que um número 
significativo de linces foi deliberadamente morto por seres 
humanos. Abate intencional é um fenómeno que continua 
a ocorrer, bem como a utilização de laços e armadilhas. O 
impacto das estradas e consequente atropelamento é 
também uma importante causa de mortalidade.

Patologias

A reduzida variabilidade genética das pequenas 
populações isoladas faz com que sejam bastante 
vulneráveis a doenças. Patologias como a leucemia felina, 
toxoplasmose, tuberculose bovina constituem .

Fontes

http://linceiberico.icnb.pt/homepage.aspx
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lince-ib%C3%A9rico
http://animais-em-vias-de-extincao.blogs.sapo.pt/
357.html
http://sotaodaines.chrome.pt/sotao/lince.html
http://www.youtube.com/watch?v=z6wYGimGEpc
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