Larus michahellis (Nauman, 1840)
Nom comú: Gavina
Classe: Aves

Ordre: Charadriiformes

Família: Laridae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
La gavina més abundant a les Illes és del grup argentatus, el qual agrupa un conjunt
d’espècies abans considerades una sola. Es tracta d’una au colonial, que cria a illots i
penya-segats. En anys recents, ha colonitzat zones urbanes, com Palma. Pon dos o
tres ous, a finals de març o principis d’abril. Els joves volen als 35 a 40 dies. Els
moviments són complexes: s’han documentat migracions de muda, dispersió en
direcció NW (hi ha gavines balears des de Portugal a Bèlgica, amb un màxim a
Catalunya i el Cantàbric), i una gran profusió de moviments dins de les Illes, on
integra una sola població. La longevitat arriba als 30 anys, tot i que la mitjana és
molt inferior.
Com altres grans gavines, és oportunista: s’alimenta de residus, descartaments de
pesca, i qualsevol matèria orgànica, des d’olives a petits vertebrats i animals morts.
Actua com a predador generalista. Provoca impactes sobre la fauna protegida i
cinegètica, seguretat aeroportuària i determinades activitats (agro-ramaderes,
salineres i altres), i difon gèrmens.
La població balear és tancada (no hi ha aus continentals criant aquí). Fins fa mig
segle, s’explotava amb la recol·lecció dels ous. L’abandonament d’aquesta pràctica
va coincidir amb la proliferació d’abocadors i es produí l’explosió demogràfica.
Sobre els anys 40 era escassa. El primer recompte general es feu l’any 1983 (iniciat ja
l’increment), amb el resultat de 7725 parelles a 50 colònies. L’any 87 eren 13.500. El
89 s’inicien els projectes oficials de control. Fins l’any 2003 es sacrifiquen més de
50.000 adults i s’esterilitzen entre 75.000 i 95.000 ous. Des de 2004 s’opta pel
control d’adults en els abocadors. Es calcula que entre els controls oficials i l’exercit
per caçadors, es sacrifiquen anualment uns 9.000 adults. La població era quasi
estable, en torn de les 13.000 parelles, però la clausura de l’abocador de Son Reus
va provocar l’èxode d’una part, i la disminució de recursos tròfics la disminució de la
productivitat.

Autor text: Mayol, J. (Servei de Protecció d’Espècies)
Corologia: Euràssia i nord d’Àfrica
Tendència: Estable
Nivell d’amenaça: Autòctona invasora
Categoria de protecció: No catalogada, amb caça permesa dins vedats.

