
É das espécies de gaivota mais comuns em Portugal, sendo que se estima que a
população a nível mundial esteja em expansão. Pensa-se também que tem havido um
ocupação progressiva dos espaços urbanos.
It is one of the most commons species in Portugal, being that it is estimated that the
population worldwide is expanding. It is also believed that a progressive occupation of
urban areas is happening.

Curiosidades / Fun facts

Gaivota de grande dimensão, com o dorso cinzento e asas cinzentas com
extremidades pretas e “espelhos” brancos. Os adultos têm patas amarelas e o bico
amarelo com pinta vermelha. No olho possuem um anel orbital vermelho. Os juvenis
e os indivíduos de 1º Inverno têm as patas algo rosadas e são castanhos, parecendo-
se com os juvenis de outras espécies de gaivotas.
Large-sized gull, with a grey back and wings with black tips and white “mirrors”. The
adults have yellow legs and a yellow bill with a red tip. In the eye they have a red
orbital ring. Juveniles and first-winter individuals have somewhat pinkish feet and are
brownish, resembling juveniles from other species of gulls.

Descrição / Description

Gaivota-de-patas-amarelas
Yellow-legged Gull

(Larus michahellis)

~60 cm
Pode-se ver todo o ano

May be seen all year round



Distribui-se ao longo de toda a costa nacional. É uma ave quase exclusivamente
marinha, frequentando praias arenosas e rochosas, portos de pesca, aterros
sanitários, terrenos agrícolas junto ao litoral, complexos de salinas e zonas urbanas
junto à costa. Nidifica em ilhotas, falésias, lagoas, sapais e, por vezes, barragens e
edifícios em áreas urbanas. As primeiras posturas podem ser observadas em Abril e
vão até meados de Junho. As posturas são compostas em média por 2 a 3 ovos.
Alimenta-se em portos de pesca, aterros sanitários e no mar. É uma espécie
oportunista.
It has a distribution along the entire national coast. It is a nearly exclusive marine
bird, frequenting sandy and rochy beaches, fishing ports, landfills, agriculture lands
near the sealine, saltmarsh complexes and coastal urban areas. Nests in small
islands, lagoons, marshes and, sometimes, dams and building in urban areas. The
first clutches are around April and can go up to mid June. The clutches are an
average of 2-3 eggs. It feeds on fishing ports, land fills and in the sea. It is an
opportunistic species.

Ecologia / Ecology

Residente
Resident

Fenologia / Phenology

Pouco Preocupante (LC)
Least Concern (LC)

Estado de conservação / Conservation status

Textos adaptados da Plataforma Biodiversidade a seus pés  (http://almargem.org/biodiv/)
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