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Gavina corsa
Larus audouinii

Distribució i procedència
A l’hivern la gavina corsa es troba regularment al llarg del litoral català des 
del delta de l’Ebre fins a la desembocadura de la Tordera. La localitat més 
al nord on ha estat citada són les illes Formigues, l’hivern de 1997 (Copete 
2000). Les màximes concentracions d’individus al litoral es troben al delta 
de l’Ebre. També és al voltant d’aquesta localitat on és més freqüent que se 
la detecti mar endins, especialment des del cap de Tortosa vers al sud. Més 
al nord, les zones on la gavina corsa és més freqüent són les costes del Baix 
Camp, Tarragonès, Garraf i Maresme, on estan associades als ports pesquers. 
Durant els tres hiverns analitzats en aquest estudi no s’han detectat variacions 
anuals en la seva distribució. 

La gavina corsa manté al delta de l’Ebre el 65% de la població repro-
ductora mundial (Bertolero et al. 2008). Una gran part d’aquestes gavines 
migren i hivernen al sud de la península Ibèrica i a les costes nord-africanes 
atlàntiques, amb una clara tendència que els adults es quedin més a prop de la 
colònia de cria del delta de l’Ebre (Oro & Martínez-Vilalta 1994). Rarament 
els individus de primer a tercer hivern es queden a hivernar a la península 
Ibèrica i fins i tot al delta de l’Ebre són molt escassos (Oro & Martínez-
Vilalta 1994, Oro 1998). 

És molt possible que, si no tots, la gran majoria dels individus que s’ob-
serven a l’hivern a les costes de Catalunya provinguin de la colònia de cria 
del delta de l’Ebre. Així, a les properes illes Columbrets s’ha observat que 
importants concentracions de gavines corses passen l’hivern (més de 2.000 

individus) i la major part són adults que havien estat marcats com a polls al 
delta de l’Ebre (Jiménez & Carda 1997).

Requeriments ecològics
L’hàbitat que ocupa la gavina corsa a l’hivern és eminentment coster i pe-
làgic. Se la troba molt rarament terra endins i sempre bastant a prop de la 
costa. Al mateix delta de l’Ebre no s’observen individus als arrossars durant 
l’hivern, al contrari del que passa durant l’època de reproducció, ja que es 
concentren a les platges o als ports pesquers de Sant Carles de la Ràpita i de 
l’Ampolla. D’altra banda, la major part d’individus són observats als diferents 
ports pesquers que hi ha al llarg de la costa catalana. Això està possiblement 
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relacionat amb l’estratègia d’alimentació d’anar seguint les barques de pesca i 
aprofitar-ne els rebutjos, tot i que a l’hivern les gavines corses no tenen aquest 
comportament tan marcat com durant la reproducció, doncs el nombre de 
gavians argentats és tan elevat que eviten aquesta forta competència (Oro & 
Ruiz 1997, Arcos & Oro 2001). 

Estimació poblacional
Durant l’hivern la major part de les observacions al litoral català són d’indivi-
dus aïllats i, en alguns casos, les concentracions no superen els 10 exemplars. 
Ocasionalment se n’observen grups d’unes poques desenes, com els observats 
al port de Premià de Mar el gener de 2000 (25 individus) i al port de Tarra-
gona el desembre de 2001 (53 individus; Aymí & Herrando 2003, 2005). 
Només al voltant del delta de l’Ebre es produeixen concentracions realment 
importants, de fins a uns centenars de gavines corses (màxim de 374 registrat 
el gener de 1999; Martínez-Vilalta 2002). 

El nombre total de gavines corses detectades a Catalunya als censos 
d’ocells aquàtics del mes de gener del període d’estudi ha variat entre les 
39 de l’últim hivern i les 308 del primer. D’aquestes gavines corses, entre el 
13 i el 95% es trobaven al delta de l’Ebre. Però cal tenir en compte que un 
nombre indeterminat d’exemplars poden ser mar endins, per la qual cosa no 
s’inclouen en els censos. Així, s’observen importants diferències en el nombre 
de gavines corses registrades durant el cens d’hivern al delta de l’Ebre i el 
nombre d’exemplars que hi podien ser vistos un mes abans o tot just a finals 
de gener (per exemple, al cens de gener de 2007 s’hi van detectar 145 gavines 
corses, mentre que el mes abans se n’havien observat 206; o, al cens de gener 
de 1999 n’hi va haver tan sols 27 i a finals del mateix mes n’hi havia una 
concentració de 374; Martínez-Vilalta 2002). 

Tendència, problemàtica i amenaces
Analitzant la sèrie de dades dels censos d’hivern, al delta del Llobregat ha 
hivernat una mediana anual d’una gavina corsa durant el període 1990-2009, 
mentre que al delta de l’Ebre n’han estat 26,5 en el període 1985-2009. En 
aquesta última localitat s’observa una tendència a l’increment del nombre 
de gavines corses hivernants associada amb l’edat de la colònia (instal·lada el 
1981). Així, els anys 80 del segle passat hi va hivernar una mediana anual de 
8,0 gavines (rang: 5-36); els anys 1990, una mediana de 23,5 (rang: 1-98), i 
els anys 2000, 94,0 individus (rang: 5-301). Sense incloure el delta de l’Ebre, 
per a la resta de Catalunya no es detecta cap tendència en el nombre de ci-
tacions registrades el període de 1996-2008 (anuaris ICO), amb un mínim 
de 6 gavines el 2003, un màxim de 57 el 2001 i una mediana anual de 15,0 
individus. 

Són moltes les amenaces que poden afectar les gavines corses a l’hivern al 
llarg de tot el litoral català, com ara la mortalitat associada als arts de pesca. 
Els hams i els fils de pesca, tant del palangre com de la pesca recreativa (tipus 
curricà o amb esquers en forma de peix), provoquen la mort directa de les 
gavines corses que s’hi queden enganxades. A més a més, els fils i les xarxes de 
pesca trencats i abandonats a la deriva ocasionen que les gavines s’hi quedin 
enredades i finalment morin ofegades o d’inanició. Els contaminants que 
entren a la xarxa tròfica també podrien tenir conseqüències negatives per bi-
oacumulació. Una amenaça més per a les gavines corses que hivernen al delta 
de l’Ebre és la presència de carnívors terrestres (guineu i teixó) dins la colònia 
de cria i indrets similars. Aquests animals depreden i/o provoquen molèsties 
a les gavines corses que s’hi concentren a l’hivern, principalment a partir que 
es comencen a fer les primeres concentracions d’individus reproductors, a 
finals de gener. Aquestes predacions i molèsties durant la fase d’instal·lació 
de la colònia poden repercutir molt negativament en la seva dinàmica, ja que 
provoquen la deserció i la dispersió de les gavines corses (Oro et al. 1999). 

English summary
Audouin’s Gull winters regularly along the Catalan coast, from the Ebro delta 

north to the mouth of the river Tordera, although the majority of birds -in the low 

hundreds- are to be found in the Ebro delta and surrounding area. Along the rest 

of the coast, fewer birds are found, with just a few dozen birds detected in fishing 

ports in El Baix Camp, El Tarragonès, El Garraf and El Maresme. The winter 

habitat of this gull is mostly coastal and pelagic. The number of Audouin’s Gulls 

detected in waterbird censuses in the period 2007-2009 ranged from 39 to 308 

and a positive trend in its winter population size has been reported from the 

Ebro delta, although no clear trend has been detected outside of this stronghold.
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