Anellament de gavines corses al Port de Tarragona
El Port de Tarragona porta a terme el seu
quart

anellament

encapçalat

per

de

gavines

diversos

corses
equips

especialitzats de la Generalitat de Catalunya,
de l’Institut Català d’Ornitologia i de l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats.
El passat mes de juny es va dur a terme el quart anellament de gavines corses a l’ampliació del Moll
de la Química del Port de Tarragona. Va estar encapçalat per l’equip de treball de la Direcció de
Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona, la Xarxa de Rescat de Fauna
Marina del Servei de Biodiversitat i Protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya,
representada pel Sr. Ricard Gutiérrez, responsables de l’Institut Català d’Ornitologia i per
l’investigador, Albert Bertolero, de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA).
Per anellar la colònia hi va participar una vintena de persones, un operatiu conjunt que també va
comptar amb els responsables del Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals del Delta del
Llobregat, un responsable de l’Institut Català d’Ornitologia, un doctor en Biologia especialitzat en
aus marines de la Universitat de Barcelona i personal voluntari qualificat.

Imatge d’un petit poll de gavina abans de ser anellat.
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Es van formar cinc equips de 4 persones amb diferents rols a desenvolupar. Cada grup estava
format per dos experts per anellar els animals, una persona encarregada d’agafar els polls i l’altra
de buscar el següent niu per tal d’agilitzar la feina i no excedir d’una hora i mitja l’anellament a la
colònia.

Un dels grups efectuant el cens i l’anellament

Aquest anellament és totalment inofensiu per les aus i en tot moment estan tractades amb una
cura i professionalitat exquisida.

El responsable de l’oficina d’anellament de l’Institut Català d’Ornitòlegs, Raül Aymí, amb voluntaris qualificats anellant amb cura un poll
de gavina corsa
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Coneixem les gavines corses
Les gavines corses son aus marines que fa uns anys tenien la categorització d’animal en perill
d’extinció, tot i que hores d’ara han passat a la categoria d’animal vulnerable. Les colònies de
gavines corses es troben majoritàriament a la regió de la Mediterrània, essent al Delta de l’Ebre la
nidificació més alta amb 4.000 parelles, seguida pel Port de Castelló amb 3.500 parelles, el Port de
Tarragona amb 700 parelles, 330 al Port de Barcelona i 146 al Delta del Llobregat. A més a més els
investigadors saben de l’existència de petites colònies a Grècia, Turquia i França.

Imatges d’una petita gavina que queda discretament amagada entre el paisatge. És per això que els especialistes van advertir de la
precaució que s’ha de tenir a l’hora de buscar els polls

Al Port de Tarragona s’ha censat una colònia de 700 parelles assentades a l’Ampliació del Moll de la
Química, on s’han anellat al voltant de 300 polls, 198 amb anelles de PVC. Hi ha dos tipus d’anelles
unes metàl·liques (anellades a la pota esquerra de l’au) i unes de plàstic (pota dreta de l’au).
Els anellaments són útils per obtenir més
dades sobre la biologia i els moviments
migratoris de les gavines corses
Aquestes anelles es registren i s’escanegen amb un codi d’identitat únic per tal de proporcionar
dades als investigadors com ara l’augment o disminució de la població, els moviments migratoris,
l’esperança de vida, la reproducció, etc.

Anelles metàl·liques

Anella PVC amb codi d’identitat únic per a cada au anellada.
Aquest tipus d’anella és pot visualitzar amb binocles
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L’Institut Català d’Ornitologia organitza cursos d’identificació
i iniciació a l’anellament.

Les persones interessades no

necessiten tenir coneixements previs sobre anellament ni
ornitologia.
Des de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO www.ornitologia.org) el responsable de l’oficina
d’anellament, Sr. Raül Aymí, va explicar com s’organitzen cursos d’identificació i iniciació a
l’anellament. A la pàgina web www.ornitho.cat podeu trobar el formulari per fer les vostres
aportacions i participar per ampliar el cens a la base de dades de biodiversitat animal al territori
català.
Els responsables de l’organització van manifestar l’ alt grau de satisfacció vers el Port de Tarragona
per la seva sensibilització en aquest tema, i van proposar fer un seguiment, al voltant del març de
l’any vinent, per estudiar els canvis que es poden donar a la colònia.

Equip d’anellament el passat juny al Port de Tarragona
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