
Cinegética
Por vezes mais importante que a pecuária, agricultura 
ou silvicultura, a caça maior e/ou menor é um dos 
produtos directos de muitas propriedades, contribuindo 
de uma forma substancial para a sua rentabilidade.

A Paisagem
Ao longo do tempo, 
e até à actualidade, 
o lince–ibérico tem 
coexistido com o 
homem, partilhando 
o seu território. As 
propriedades do mundo 
rural constituem assim 
uma mais-valia na 
conservação desta 
espécie, sendo que na maioria das vezes a sua gestão 
tradicional é por si só sustentável e “amiga” do lince. 

Através da realização de diferentes actividades 
económicas e de uma gestão multifuncional, é possível 
gerir de uma forma eficiente e rentável os recursos 
naturais aí existentes. Entre as actividades económicas 
mais comus que podem ocorrer numa propriedade temos:

Agro-pecuária
A agricultura e pecuária estão na maioria das vezes 
interligadas, constituindo uma das principais valias 

económicas de muitas propriedades. A sua gestão 
tem implicações directas na qualidade do solo, do 
coberto vegetal, da água e até na fauna silvestre.

Silvicultura
Com o crescimento mais lento e a mais baixa 
taxa de renovação, o coberto arbóreo constitui 
um dos patrimónios mais importantes de uma 
propriedade. Muitas vezes intimamente ligado ao 
coberto arbustivo, pode ser extremamente rentável, 
nomeadamente através da madeira, lenha, frutos 
(ex. bolota, pinhão), cortiça, carvão, resina e outros 
produtos (ex. apicultura). 

Ecoturismo
Embora bastante mais recente é uma actividade 

económica que está em crescendo na Europa, 
sobretudo nas regiões rurais onde as comunidades 

locais mantêm modos de vida e actividades 
tradicionais que permitem a existência de uma 

paisagem bem conservada e biodiversa.

Assim, uma terra bem gerida 
tem toda uma riqueza natural  

e económica acrescida.

Cinegética  

A adequada gestão de áreas para caça 
contribui positivamente para a presença do 
lince-ibérico, fornecendo-lhe áreas de refúgio, 

alimento e permitindo controlar melhor determinadas 
patologias que o afectam. Em contrapartida, sendo o 
lince-ibérico um super-predador, a sua presença numa 
propriedade pode ajudar a regular as populações de 
coelho-bravo e de predadores generalistas.

         Ecoturismo  

Quando bem geridas no seu conjunto, 
todas as actividades económicas de uma propriedade 
contribuem para que esta possua um enorme valor 
cénico e uma elevada biodiversidade, podendo ter 
diversas espécies raras e ameaçadas, inclusive o lince-
-ibérico. É exactamente a presença destas espécies e 
a beleza de uma paisagem bem preservada que atrai 
imensos turistas que as desejam ver. O ecoturismo, 
ou turismo de natureza, é uma forma responsável de 
rentabilizar uma propriedade que garante a conservação 
dos seus recursos, contribuindo para a economia das 
populações locais.

Agro-pecuária  

Uma boa gestão 
do gado e do solo e 
pastagens é uma potente ferramenta de conservação, 
tanto passiva, para evitar alterações ou degradações na 
propriedade, como activa, para favorecer espécies ou 
comunidades ameaçadas. No caso específico do lince-
-ibérico, permite incrementar o alimento disponível 
(pela criação de pastagens também consumidas pelo 
coelho-bravo) e diminuir a propagação de patologias 
existentes no gado que são também partilhadas por 
este felino (ex. tuberculose bovina). 

Silvicultura  
Tanto o coberto arbóreo como o arbustivo, constituem 
um importante refúgio para o lince-ibérico e outras 
espécies ameaçadas ou cinegéticas. Assim, tendo 
em conta a sua importância em termos ecológicos e 
económicos, a renovação e a manutenção do seu bom 
estado de conservação é de fundamental importância.
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http://habitatlinceabutre.lpn.pt

Terra bem gerida,
Riqueza acrescida.

Lince-ibérico e 
Gestão Sustentável 
do Habitat 
Mediterrânico

Fotos:
Lince-ibérico: ICNF/CNRLI J. Valkenburg; Coelho-bravo: Nuno M. Pedroso; 
Restantes: LPN/Programa Lince

O lince-ibérico (Lynx pardinus) e o abutre-preto (Aegypius monachus) 
são duas espécies raras e actualmente ameaçadas de extinção em 
Portugal, que utilizam o mesmo tipo de paisagem e cujas causas de 
declínio são semelhantes. Com vista a contribuir para a conservação 
destas duas espécies e dos seus habitats, em 2010, iniciou-se o 
Projecto LIFE-Natureza “Promoção do Habitat do Lince-ibérico e do 
Abutre-preto no Sudeste de Portugal”, também conhecido por LIFE 
Habitat Lince Abutre. Este projecto está a ser implementado nas 
regiões de Mourão, Moura e Barrancos, do Vale do Guadiana e da 
Serra do Caldeirão, nas áreas da Rede Natura 2000. Através de acções 
de sensibilização e da realização de protocolos de colaboração com 
agentes locais (ex. autarquias, proprietários, caçadores) este projecto 
pretende contribuir para a melhoria das condições de sobrevivência, 
alimentação e reprodução do lince-ibérico e do abutre-preto no 
Sudeste de Portugal. 

Contactos do Projecto:
E-mail: programa.lince@lpn.pt; lince.abutre@lpn.pt
Telemóvel: (+351) 964 119 504

Co-financiadores:

LIFE08 NAT/P/000227 - Projecto 
co-financiado a 75% pelo 
Programa LIFE – Natureza da 
Comissão Europeia

Beneficiário Coordenador:

Este projecto está integrado no Programa Lince da 
LPN/FFI que conta com o Apoio do BES

Beneficiários Associados:

Beneficiário Associado 
e Co-financiador:

Onde existe?
É endémico da Península Ibérica, existindo apenas em Portugal 
e Espanha. No final do séc. XX existiam pouco mais do que 
100 indivíduos, sendo na altura conhecidas apenas duas 
populações reprodutoras na natureza, ambas na Andaluzia 
(em Espanha). Com o início do séc. XXI, devido a um forte 
esforço de conservação e a um programa de reintroduções 
que está a decorrer em vários locais de ocorrência histórica 
da espécie, prevê-se que a sua distribuição aumente. Em 
Portugal, existem vários relatos de avistamentos mas nos 
últimos anos apenas dois foram confirmados, um em 2010 (na 
região de Moura/Barrancos) e outro em 2013 e 2014 (na área 
de Vila Nova de Milfontes), ambos de animais provenientes de 
Espanha. Estes registos provam que a recolonização natural é 
possível e que Portugal tem ainda áreas com habitat adequado 
à presença desta espécie.

Porquê conservar o lince-ibérico?
Pela mesma razão que devemos preservar monumentos 
históricos (catedrais, cidades romanas) ou obras de arte 
(pinturas, estátuas): porque fazem parte do nosso património.     
O lince-ibérico faz parte do nosso património natural, pelo 
que há que preservá-lo para que as gerações futuras não o 
conheçam apenas de fotografias, filmes ou desenhos…

Estatuto de Conservação
Portugal e Espanha – Criticamente em Perigo

IUCN – Criticamente em Perigo

… é também conhecido por 
liberne, gato-cravo e lobo-cerval. 
O seu nome científico é Lynx 
pardinus (Temminck, 1827).

… tem como principais 
características a cauda curta   
com extremidade negra, as 
orelhas com pêlos rígidos e negros 
(os pincéis) e longos pêlos no focinho a formar as ‘barbas’.

… no séc. XX as suas populações quase se extinguiram, devido ao 
decréscimo de coelho-bravo (sua presa principal), à perda do seu 
habitat (paisagem mediterrânica) e à mortalidade não natural (p. 
ex. furtivismo).

… é um animal especialista (muito selectivo) em 
termos de alimentação (coelho-bravo) e do tipo de 
paisagem onde vive (paisagem mediterrânica).

… é o mamífero carnívoro mais ameaçado da 
Europa e a espécie de felino mais ameaçada 
do mundo.

O Lince-ibérico...



Boas práticas da caça maior 

* Seleccionar espécies autóctones (nativas); 
novas espécies poderão mais tarde ser difíceis de 
controlar.

* Assegurar uma carga de ungulados silvestres 
adequada para os recursos naturais da 
propriedade. Uma carga excessiva pode ter 
consequências negativas na regeneração e 
qualidade da vegetação natural.

* Os cães das matilhas deverão estar todos 
vacinados contra raiva, parvovirose e esgana. 
Estas são doenças que afectam gravemente o 
lince-ibérico.

* Fazer uma correcta gestão dos cadáveres de 
animais no campo, de forma a evitar a propagação 
da tuberculose bovina (outra doença que afecta o 
lince-ibérico), devendo-se fazer cumprir as boas 
práticas e regras sanitárias vigentes.

A prática da caça maior é compatível 
com a conservação do lince-ibérico?

Sim. A actividade de caça maior (ex. 
javali, veado) implica a existência de 

áreas com matos e bosque mediterrânicos densos, 
bem conservados e com pouca perturbação, que 
constituem um excelente refúgio não só para estas 
espécies, mas também para o lince-ibérico. A prática 
de caça maior é compatível com a presença de lince-
-ibérico, desde que correctamente 
gerida.

Boas práticas que promovam 
a conservação da natureza e do 
lince-ibérico

Fomento de populações
de coelho-bravo 

* Realização de sementeiras, de preferência de 
leguminosas ou mistas (leguminosas com gramíneas, 
como por exemplo, trevo e aveia), em faixas ou 
parcelas de reduzida dimensão junto a áreas de 
refúgio de coelho-bravo. 

* Criação de abrigos artificiais para coelho-bravo.

* Instalação de comedouros e bebedouros selectivos 
para coelho-bravo.

* Repovoamentos e reforços populacionais (apenas 
aconselhado para locais com densidades mínimas 
ou ausência de coelho-bravo e respeitando todos 
os requisitos sanitários e genéticos). Necessita de 
acompanhamento técnico especializado.

* Se necessário, abertura de clareiras (ou de faixas 
de descontinuidade de combustível) através da 
realização de pequenas desmatações selectivas, 
respeitando sempre as boas práticas agro-florestais.

O lince-ibérico vai acabar com 
os coelhos que aqui tenho?

Não. Estando no topo da cadeia 
alimentar (super-predador), o lince-ibérico 
é essencial para o equilíbrio do ecossistema 
mediterrânico, contribuindo para a existência 
de populações saudáveis de coelho-bravo (uma 
vez que caça preferencialmente animais doentes 
ou debilitados) e para o controlo natural das 
densidades de predadores generalistas (ex. raposa, 
sacarrabos) que com ele competem, uma vez que 
também se alimentam de coelho-bravo. Assim, 
quando presente, o lince-ibérico expulsa do seu 
território outros predadores generalistas. Um lince 
alimenta-se apenas de um 
coelho por dia, sendo o 
balanço da sua presença 
positivo para o coelho- 
-bravo.

Como posso assegurar a 
regeneração do montado?

Mantendo uma adequada carga de gado 
e/ou ungulados silvestres, limitando o pastoreio 
do gado a determinadas áreas e, se necessário, 
realizando sementeiras ou plantações de novas 
árvores (sobreiros ou 
azinheiras). 

Como posso aumentar a 
produtividade do meu montado?

Através da realização de podas de formação e 
produção. Estas devem ser intervaladas entre 10 
a 15 anos e quando realizadas adequadamente 
aumentam a produtividade de frutos e dão lenha 
e refúgio para a caça. Outros cuidados a ter é 
que as podas sejam de intensidade moderada 
(não mais do que 1/3 da biomassa da copa); 
preferencialmente com corte apenas de ramas 
de diâmetros menores do que 12 a 
15 cm e que estejam 
velhas e/ou afectadas 
por pragas ou doenças, 
assegurando sempre a 
limpeza das ferramentas 
de corte com antifúngico 
para evitar transmissão 
de doenças para outras 
árvores.

Posso realizar desmatações?

Sim, mas apenas se necessário, pois 
a vegetação arbustiva proporciona 

abrigo e alimento para o gado e fauna silvestre. 
De preferência, devem ser realizadas no Outono 
ou início de Inverno e devem ser feitas em zonas 
de pouco declive, idealmente de forma selectiva, 
e em pequenas superfícies (de 0,5 a 5ha, com 
forma irregular e ao longo das curvas de nível). 
Deverá sempre evitar-se o uso de métodos 
que promovam a 
degradação do solo 
e erosão (ex. grades 
de discos). Estas 
pequenas clareiras serão 
posteriormente bons 
pontos de alimento para 
a fauna (pastagens) e 
ajudam à prevenção de 
fogos.

Boas práticas na floresta 

* Manter a vegetação ribeirinha; evita a erosão das 
margens dos rios e ribeiros e serve de refúgio a 
muitos animais.

* Manter árvores velhas, grandes e mortas dispersas 
(entre 1 e 5 por ha, por ex.), desde que não tenham 
riscos sanitários. Estas servem de refúgio e são bons 
locais para os animais procriarem.

* Evitar ou diminuir a perturbação entre Fevereiro 
e Agosto (época de reprodução de muitos animais 
ameaçados, incluindo do lince-ibérico), em 
especial em áreas com características adequadas 
à reprodução (ex. presença de árvores velhas 
e ocas), calendarizando algumas das medidas 
de gestão da propriedade tendo em conta esta 
época, nomeadamente, as reflorestações, podas, 
desmatações e descortiçamentos.

Como posso explorar o ecoturismo
na minha propriedade?

Associada às restantes actividades, o ecoturismo 
poderá constituir um complemento económico 
extra. Para além da visitação e alojamento 
(actividades já muitas vezes associadas à caça), 
poderá ainda proporcionar passeios a pé (trekking), 
a cavalo e/ou de bicicleta; observação de aves 
(birdwatching), de outra fauna ou de plantas; 
e até aproveitar para 
vender produtos da sua 
propriedade tais como 
mel, queijo, compotas 
ou azeite. De referir que, 
para o sucesso deste tipo 
de actividade, é muito 
importante que esta 
tenha o menor impacto 
possível, de forma a 
continuar a assegurar o 
bom estado de conservação da paisagem e a não 
perturbação das espécies.

Que espécies de gado são mais  
aconselhadas no montado?

Aquelas que tenham em conta os recursos 
naturais da propriedade, incluindo a tipologia e a 
qualidade dos seus pastos naturais. Geralmente, 
estas são espécies autóctones que já estão 
adaptadas aos recursos do meio e resistentes 
a doenças. O encabeçamento recomendável em 
áreas mediterrânicas é 
de 0,2 a 0,5 CN (animais 
adultos) / ha.

Pontos de água para o gado 

Devem existir de forma regular e em quantidade 
suficiente na propriedade e, se possível, serem 
selectivos. Se forem escassos, os animais tendem 
a concentrar-se nesse local e surgem problemas 
de sobre-pastoreio, compactação do solo, redução 
da qualidade da água e aumento de parasitoses e 
doenças infecciosas. No caso de ocorrerem doenças 
deve aumentar-se o saneamento e separar-se os 
animais infectados.

Gado 
 (Adeq.)

Ovino 
(+++)

Caprino 
(++)

Porcino 
(+)

Bovino
(-)

Prós

* Melhora os pastos

* Permite a regeneração de árvores

* Tem um curto período de 
gestação e lactação

* Aproveita melhor os recursos 
da propriedade evitando o uso de 
suplementos/ração 

* Aproveita bem recursos 
lenhosos, pelo que é muito útil 
em termos de limpeza de matos 
e prevenção de fogos

* Rentável para quem 
comercializa queijo

* Adequado, desde que em 
exploração extensiva

* Não necessita pastor 

* Maior valor unitário

Contras

* Aconselhável o uso de pastor 
ou de parcelas vedadas para 
rotação

* Explorações de carne menos 
rentáveis

* Se em uso pouco extensivo 
dificilmente é compatível com 
regeneração de vegetação

* Longos períodos de gestação 
e lactação

* Necessita de suplementos/
ração

* Difícil de compatibilizar com 
regeneração de vegetação


