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A reintrodução de uma espécie no seu habitat natural é um 
processo complexo e demorado, através do qual se pretende 
estabelecer uma população selvagem e viável, numa área 
geográfica que já foi parte da sua área de distribuição histórica, 
regressando assim à coexistência milenar com os humanos.
A libertação de linces-ibéricos no concelho de Mértola é o 
resultado de uma estreita colaboração e articulação com Espanha 
e da importante colaboração com parceiros locais. Este processo 
não prevê quaisquer restrições ou limitações às atividades 
agrícola, florestal, turística ou cinegética.

No dia da libertação

Assistirá à libertação de exemplares de lince-ibérico, macho e/ou 
fêmea, que se juntarão a outros exemplares já anteriormente 
soltos, para integrar um novo núcleo populacional da espécie 
nesta região.
Estes animais foram capturados nos centros de reprodução em 
cativeiro em Portugal e Espanha, onde nasceram. Realizaram 
uma viagem entre 100 e 400 km, consoante sejam oriundos de 
Silves ou de outro centro na Andaluzia ou na Extremadura, sob 
vigilância de tratadores e veterinários e estão confinados ao 
exíguo espaço de uma caixa há horas.
Antes do momento da libertação, as caixas são colocadas dentro 
do cercado de adaptação e permanecem cobertas de forma a 
diminuir os estímulos visuais ao animal. O stress causado nos 
animais selvagens condiciona-lhes as capacidades para enfrentar 
um novo meio, pelo que se evita ao máximo a perturbação nesta 
fase.
As caixas são abertas depois, em silêncio, e os animais, em geral, 
saem com rapidez, sendo visíveis apenas durante alguns 
segundos e refugiando-se no mato circundante.

Ao participar neste momento e enquanto estiver no local de 
libertação pede-se que adote o seguinte comportamento/atitude:

-   Não fale alto, não corra nem realize gestos bruscos; 

-   Siga as indicações orientadoras para o local onde se deve 
posicionar e aí permaneça;

-   Não fume nem deixe quaisquer resíduos no campo;

-   Fotografe e filme se quiser, mas considere que estará a uma 
distância de pelo menos 10 metros de um animal em movimento;

-   Após a libertação deixe o local calmamente, mantendo o silêncio;

Disfrute a ocasião, este é um momento único!

Na convivência futura com lince-ibérico na região

A existência de linces no território não trará mudanças no dia-a-dia 
das atividades humanas. Os linces são animais esquivos, que 
preferem áreas tranquilas, estabelecendo territórios de cerca de 
500 ha onde a densidade de outros predadores passará a ser 
menor. 

A sua participação e contribuição pessoal para o sucesso da 
reintrodução pode passar pelas seguintes ações:

-   Divulgue informação fidedigna sobre a espécie e a sua 
    conservação;

-   Apoie iniciativas locais que valorizem a espécie e a região;

-   Circule de carro com precaução, prestando especial atenção aos 
locais sinalizados e durante a noite;

-   Contribua para eliminar da região meios ilegais de captura de 
animais (laços, venenos e outros);

-   Participe com ideias e novas iniciativas;

Parabéns, a sua região foi eleita para a reintrodução de uma 
espécie rara e emblemática!
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