
CONTROL
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POBLACIÓ
DE GAVIANS
A OLOT



El gavià argentat és una au marina 
que en els darrers anys s’ha 
establert de forma permanent 
en pobles i ciutats de l’interior. 
Es diferencia d’altres gavines per 
ser de mida més gran. Troba a les 
teulades dels habitatges urbans 
les condicions òptimes per criar. 
S’alimenta principalment de 
deixalles orgàniques produïdes per 
l’activitat humana.

La presència de gavians
a Olot pot causar problemes 
perquè...

• Sobrevolen el territori emetent 
crits estridents i constants, inclús 
a la nit.

• Són aus depredadores que poden 
capturar coloms, ocells i cries de 
gat per alimentar-se.

• Deixen restes de menjar als teulats 
que poden embussar les canals.

• Es tornen agressius i intimiden 
les persones properes als nius, en 
època de cria.

QUÈ HI
POTS FER?

Durant tot l’any:

Revisar les teulades i mantenir-les 
netes i en bon estat.

Instal·lar elements com punxes o 
filats tensats que actuïn com a barrera 
física, per evitar que els gavians es 
puguin establir a teulades i terrasses. 

Impedir l’accés dels gavians a les 
deixalles orgàniques (no deixar 
contenidors oberts, no acumular restes 
de menjar a l’exterior...).

Al març i a l’abril:

El gavià pon els ous a partir del mes 
de març i fins a finals d’abril. És durant 
aquest període que l’Ajuntament 
pot realitzar campanyes de punció 
d’ous amb l’objectiu d’estabilitzar la 
població. Per això és molt important 
tenir localitzats els possibles nius.

AVISA’NS!
Si localitzes algun niu de gavià, 
truca al telèfon del Consorci SIGMA:

972274871
En qualsevol moment, et podem
assessorar sobre les mesures més adients
per dur a terme en cada cas.
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Foto gavià portada: Yellow-legged Gull (Larus michahellis) in flight, de Chris Moody.
L’original es pot trobar a: goo.gl/Xxh5DZ, adaptat sota llicència CC BY-NC 2.0.
Foto Olot portada: Sant Esteve vist des de la coberta de l’Hospici, fons del SIGMA, 2016.


