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Durant 2008, en el marc del Pla de Conservació de la Gavina Roja, entre d’altres
accions realitzades per la pròpia Conselleria de Medi Ambient, s’ha realitzat un cens
de colònies reproductores a Mallorca i Menorca, una anàlisi de la productivitat, així
com actuacions informatives i divulgatives.
Localització i cens de colònies a Mallorca: Del 16 d’abril al 5 de maig se va
recórrer la costa assenyalada en vermell al mapa següent (Els treballs realitzats a
Cabrera, corresponen al projecte de seguiment de avifauna del Parc Nacional).

Se van localitzar vuit localitats amb nidificació de gavina roja, amb un total de 359
nius aparentment ocupats. Tres colònies tenien entre 100 i 110 nius, la resta entre
1 i 27. Dos d’aquests nuclis més petits, van desertar al mes de maig.
Localització i cens de colònies a Menorca: El 15 de maig se prospecten tres
localitats a Menorca, dos d’habituals i una amb una nova colònia. En total, s’ha
localitzat 245 nius ocupats, distribuïts en sis nuclis, un de 90 parelles, un altre de
105 parelles i quatre tenien entre 4 i 26 parelles.
A la colònia descoberta enguany,se detecta una alta mortalitat de polls, 13 en total:
cinc per causes naturals, dos per depredació per gavina i sis per depredació per
part d’un carnívor.
Marcatge de polls: Se van anellar 67 polls a dos colònies de Mallorca i una de
Menorca, amb anelles de lectura a distància.
Anàlisi de la productivitat: Se va calcular la productivitat de dues colònies de
Mallorca, una de 107 parelles va produir 23-50 polls. Una altre, amb 100 parelles,
s’estimà que surà 22-43 polls.
Actuació informativa a colònies sensibles: Se van instal·lar 10 cartells
informant de la presència de colònies d’aucells nidificants a aquelles localitzacions
amb més problemes de deserció per molèsties, tant a Mallorca i Menorca, com
Eivissa. Els cartells se van retirar en haver acabat l’època de cria. També se va
col·locar un panell informatiu al port de la Colònia de Sant Jordi, per evitar la
freqüentació i el fondeig a ponent de na Moltona, i minimitzar el risc
d’abandonament (de fet, al 2008 la colònia no va desertar).

