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Lynx pardinus
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INTRODUÇÃO

É considerado o felino mais
ameaçado do mundo e 
espécie em Perigo pela União
Internacional para a Conservação da
Natureza - UICN. 

O lince-ibérico (nome científico: (Lynx
pardinus) é uma espécie de mamífero
da família Felidae e género Lynx. 

foto: www.lynxexsitu.es 3

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_cient%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Felidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lince


Silencioso, tranquilo e altivo
O Lince-ibérico quase não tem inimigo
Os seus pincéis e barba
Combinam com as sua pelagem malhada
O lince sai para caçar ao anoitecer
E volta com a sua presa ao amanhecer
O seu ouvido fino
Capta um coelho distraído
Pela manhã espera e dormita
E à noite caminha erguendo a cauda negrita

Texto: Dra. Margarida Fernandes - ICNF
Imagem: JuliaBBarros -

www.devianart.com 

O LINCE
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O MEIO ONDE VIVE

 alimento,
água 
vegetação adequada para 

tranquilidade

 
O lince vive no meio terrestre.

Encontra no meio terrestre as 
condições necessárias para a sua 
sobrevivência: 

se abrigar e reproduzir 

foto: http://areasprotegidas.icnf.pt 5



O SEU HABITAT

O lince-ibérico escolhe
habitats de características
mediterrânicas, como
bosques, matagais e
arbustos onde se pode
esconder para emboscar o
coelho-bravo, a sua principal
fonte de alimento.

O seu território pode chegar
aos 10km2, dependendo do
tipo de vegetação e da
população do coelho-bravo

foto: http://www.iberlince.eu/
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A SUA FORMA E
DIMENSÕES
O Lince é constituído por cabeça,
tronco e membros como todas as
espécies do género Lynx.

O comprimento médio de um macho
adulto varia de 85 a 110 centímetros
e cerca de 45 centímetros de altura.
O macho pesa cerca de 12 Kg e as
fêmeas cerca de 9 Kg sendo o seu
aspeto belo e elegante.

Rabo curto, orelhas com pelos
compridos na ponta e barbas
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Adaptações do Lince 
O Lince apresenta algumas adaptações, sendo
uma os dentes.
Incisivos- são pequenos e cortantes.
Caninos- são muito desenvolvidos fortes e
aguçados, para capturar e matar as presas. 
Molares- grandes e com cristas pontiagudas
para rasgar e cortar a carne que se alimenta.  
Também têm garras fortes, curvas e afiadas
para facilitar a sua caça.
Uma musculatura bem desenvolvida e sentidos
muito apurados, como a visão, a audição e o
olfato.

foto: http://espacociencias.blogspot.com



Os pelos revestem o corpo do Lince Ibérico,
mantendo a temperatura.
Devido à temperatura amena os seus pelos
não são muito espessos nem grandes. 

O pelo do Lince é castanho-avermelhado
com manchas pretas que o ajuda a
camuflar-se na paisagem para conseguir
apanhar as suas presas.

 
foto: ICNF

O SEU TIPO DE
REVESTIMENTO 
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O SEU TIPO DE
LOCOMOÇÃO 

A sua locomoção é no solo.
 
Apoiando apenas os dedos no
solo o Lince utiliza a corrida para
se deslocar mais rapidamente.

É um animal digitígrado.

foto: https://ionline.sapo.pt/ 9



O lince é um animal carnívoro alimenta-se
de outros animais.

75 a 95 por cento são coelhos-bravos.

Quando há menos coelhos o lince também
come roedores, cervídeos, anatídeos e
lebres.
 

O SEU REGIME ALIMENTAR

10foto: CNRLI/ICNF



O SEU TIPO DE
REPRODUÇÃO
Através da reprodução
existe a formação de novos
seres daquela espécie.

O tipo de reprodução do
lince é sexuada, por serem
necessários dois indivíduos
de sexos diferentes -
machos e fêmeas. 

A sua época de reprodução
é de Janeiro a Julho.

11foto: https://historiadeunlinceiberico.wordpress.com



OS SEUS RITUAIS DE
ACASALAMENTO

O lince é um animal solitário e
apenas contata com outros linces
na época de acasalamento.

Atrai o indivíduo do outro sexo
através dos rituais de
acasalamento que é um conjunto
de comportamentos, é a forma de
conquistar um(a) parceiro(a)
sexual.

Os rituais de acasalamento
característicos do Lince são
sonoros.
 foto: www.lynxexsitu.es 12



O lince é vivíparo e tem uma fecundação
interna porque o seu embrião se desenvolve
dentro do corpo materno.

Ao período de desenvolvimento do embrião
dá-se o nome de gestação. A gestação do
lince é de 63 a 73 dias. Durante esse
período o embrião desenvolve-se graças
aos nutrientes que recebe através do
sangue materno.

Depois da gestação há o parto onde os
Linces têm em média de 2 a 3 crias. 

O SEU DESENVOLVIMENTO
 EMBRIONÁRIO
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Parto de Káida 2018
Centro Nacional de reprodução 

em cativeiro de lince-ibérico/ ICNF
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OS FATORES DO MEIO QUE INFLUENCIAM O SEU ASPETO
OU COMPORTAMENTO

A temperatura, a água e a luz são fatores abióticos que influenciam o aspeto e
comportamento do Lince Ibérico.

 Adaptações à temperatura.
Tem uma pelagem pouco densa e acumula pouca gordura. 

 A luz
O seus olhos são grandes, com estruturas especiais que refletem a luz e lhe
permite ver bem à noite. As atividades do Lince são noturnas e crepusculares,
pois à noite com menos movimento consegue caçar mais facilmente. 15



CONCLUSÃO

O lince continua a estar em perigo e é um dos animais mais ameaçados.

O ICNF, com o projeto de reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza ajudou a
ultrapassar o número mítico dos 100 exemplares da espécie.

Agora já há alguns linces livres na natureza.
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https://www.zoo.pt/pt/conhecer/animais/mamiferos/lince-iberico/

https://www.natureza-portugal.org

http://www.iberlince.eu

https://www.lpn.pt/pt/conservacao-da-natureza/programa-lince

ICNF - http://areasprotegidas.icnf.pt/lince/
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