COM ÉS?
Té el bec de color roig coral i les potes de
color verd oliva. És més xicoteta però té les
ales més llargues i estretes que el gavinot
argentat. Pot arribar als 51 cm de longitud i als
135 cm d'envergadura (distància que hi ha de
la punta d'una ala fins a la punta de l'altra ala).

La gavina
corsa és una
au marina

Sardines i
aladrocs són la
part forta de
la seua dieta

QUÈ MENJA?

ON VIU?

Sempre ha estat considerada una
gran pescadora, encara que la
seua dieta depén en la majoria
de les ocasions de les activitats
pesqueres humanes (rebutjos
de la pesca d'arrossegament).

Sols viu a la
Mediterrània
Hiverna majoritàriament a les costes atlàntiques d'Àfrica (entre
el Marroc i el Senegal).
Cria en xicotetes illes o illots rocosos, encara que al delta de
l'Ebre està en una zona de platja sorrenca. És una au colonial,
fa els nius molt pròxims entre ells, en un sòl més aviat pla i
generalment a recer de la vegetació. A l'Estat espanyol les
colònies de cria es localitzen al delta de l'Ebre (la major colònia
del món), les illes Chafarinas, les illes Balears, la Illa Grossa
(Múrcia), les illes Columbretes i la illa d'Alborán (Almeria).
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Actualment a
l'estat espanyol
es troben del 60
al 70% de les
colònies
nidificants de
tot el món
A la Comunitat Valenciana presentava
una sola colònia localitzada a l'arxipèlag
de les illes Columbretes. Però:

L'any 2003 es va veure una colònia
de cria al Parc Natural de l'Albufera.

L'any 2004 va intentar instal·lar-se
al Parc Natural de les Llacunes de
la Mata-Torrevieja, i finalment, s’hi
instal·la el 2005.
Recentment, i gràcies a les subvencions proporcionades pels programes
LIFE- Natura, s'intenta establir una
nova colònia a l'illa de Benidorm.

Cada vegada hi havia
menys gavines corses i es
va catalogar en perill
d’extinció en el Catàleg
valencià d’espècies
amenaçades

PER QUÈ
LA GAVINA
CORSA ESTÀ
EN PERILL
D'EXTINCIÓ?
A la Comunitat
Valenciana està en vies
de desaparició perquè:
S'ha ensenyat a menjar del peix que
rebutgen les barques d'arrossegament i
quan aquestes barques no ixen, la gavina
no troba el menjar tan fàcilment.
La gavina corsa no és coneguda i molt
poques persones la saben diferenciar del
gavinot argentat. És molt important que
la coneguem tots i la valorem com a part
del nostre patrimoni natural perquè es
puguen seguir fent treballs de conservació.
Les colònies del gavinot argentat del
Mediterrani han augmentat molt perquè
quan no troben els rebutjos de les barques
d'arrossegament se'n van a menjar als
abocadors, on sempre troben menjar. Com
que hi ha tants gavinots, aquests lleven
els llocs de cria a la gavina corsa.

A la resta
de llocs està en vies
de desaparició perquè:
Els seus hàbitats naturals (platja i arxipèlags) desapareixen.
Apareixen competidors a les colònies
de cria com el gavinot argentat.
Apareixen depredadors com la rata negra
o de camp, el gat domèstic, els gossos
domèstics, la geneta, la rabosa i altres
espècies que han estat introduïdes accidentalment (rates) o a propòsit a les illes.
Dependència de la flota pesquera professional (pesca d'arrossegament).
Cada dia és més difícil trobar aliment
perquè se sobrepesquen les espècies de
presa més comunes per a la gavina corsa
(sardina i aladroc).
Pràcticament el 70% de la població es
troba en una sola colònia: al Parc Natural
del Delta de l'Ebre. Si aquesta població
desapareguera, seria pràcticament impossible recuperar la gavina corsa i s'extingiria.

QUÈ ÉS FA
PER A
CONSERVAR
LA GAVINA
CORSA?
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A la Comunitat Valenciana
s’han posat en marxa aquestes
accions de conservació:
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PROJECTE LIFE CONSERVACIÓ DE LA GAVINA CORSA A LA
COMUNITAT VALENCIANA
Des de 2002 fins a 2006 aquest projecte finançat per la Comissió
Europea té com a grans objectius garantir la pervivència d’aquesta
gavina a les illes Columbretes i introduir-la a l’illa de Benidorm. Per a
assolir aquests objectius es treballa coordinadament amb projectes
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semblants a Catalunya i la regió de Múrcia.
PLA DE RECUPERACIÓ DE LA GAVINA CORSA (DECRET 116/2005)
Els grans propòsits d’aquest pla són els següents:
ASSEGURAR LA SEUA PRESÈNCIA FUTURA EN EL MEDI NATURAL: garantir

la pervivència de la colònia de les illes Columbretes, les Llacunes de la
Mata - Torrevieja i l’Albufera.
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ORDENAR LES ACCIONS NECESSÀRIES PER A EXPANDIR LES SEUES POBLACIONS:

fomentar i promoure noves colònies de cria de l’espècie a la Comunitat
Valenciana (illa de Benidorm).
GARANTIR L’EXISTÈNCIA DE CONDICIONS ADEQUADES PER A LA HIVERNADA
I MOVIMENTS DE L’ESPÈCIE AL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Totes aquestes accions tenen com a finalitat allunyar l’espècie del perill
d’extinció i promoure-la com a emblema de la conservació del medi marí.
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