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1. INTRODUÇÃO
O Centro Nacional de Reprodução do Lince‐ibérico (CNRLI) é um centro exclusivo para a reprodução em cativeiro da espécie, integrado na rede ibérica de centros do Programa de Conservação Ex‐situ e existe como ferramenta
complementar dos trabalhos de recuperação deste felídeo no seu habitat natural, constituindo uma das medidas definidas pelo Plano de Acção para a Conservação do Lince Ibérico em Portugal (Despacho nº 12697/2008, de
06/05).
Este trabalho incide sobre o enriquecimento físico ou estrutural implementado nas instalações do CNRLI, no âmbito de um programa de enriquecimento ambiental holístico (Modelo S.P.I.D.E.R., adaptado da Disney´s Animal
Kingdom® Theme Park; www.animalenrichment.org), visando a obtenção de um meio ambiente complexo, com nível e frequência óptimos de stress, potenciando em cativeiro a exibição do repertório de comportamentos naturais
característicos da espécie em estado selvagem.

2. METODOLOGIA: o modelo S.P.I.D.E.R. (Setting Goals, Planning, Implementing, Documenting, Evaluating and Readjusting)

Os objectivos deste programa são: reduzir os comportamentos anormais, aumentar o repertório de condutas naturais dos animais, incrementar o espaço utilizável dentro das instalações, aumentar a capacidade dos animais de se
adaptarem a novos desafios e prepará‐los para uma possível reintrodução (objectivo final do Programa de Conservação Ex‐situ). O modelo S.P.I.D.E.R. baseia‐se numa metodologia de trabalho que incorpora as seguintes etapas: 1)
investigação sobre a biologia básica da espécie; 2) definição de objectivos de enriquecimento ambiental claros e mensuráveis; 3) debate em equipa para proposta de ideias (finais, alternativas); 4) construção e implementação de
protótipos e 5) avaliação dos resultados e eventual ajuste das propostas para replicação.
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