
Já foi das gaivotas mais raras do mundo (1000 pares no anos 60) mas começa a ser
uma espécie bem estabelecida em Portugal, principalmente no sotavento algarvio, o
único local no país onde é conhecida nidificação (até à data). É uma espécie
monitorizada na nidificação todos os anos pelo ICNF (Instituto de Conservação de
Natureza e Florestas) na Ilha Deserta, onde o número de ninhos tem aumentado
exponencialmente.
It was once one of the rarest species of birds in the world (1000 pairs in the 1960’s)
but is now starting to be a well established species in Portugal, especially in eastern
half of the Algarve, the only area where it is known to breed in the country (for now).
It is a species monitored annually by the ICNF (Nature and Forestry Conservation
Institute) in the Desert Island (Faro), where the number of nests has grown
exponential in the last years.

Curiosidades / Fun facts

Gaivota de dimensão média-pequena. Tem a cabeça alongada e achatada, o olho
preto, o bico vermelho-escuro, com a ponta preta e amarela (difícil de ver) e as patas
cinzentas. O adulto é cinzento na parte superior com extensas extremidades pretas
das asas e “espelhos” brancos delicados.
Medium-to-small-sized gull. Has an elongated head, a black eye a dark-red bill, with a
yellow and black tip (hard to see) as well as grey feet. The adult is grey is silver in the
upper parts wih extended black markings in the outer part of the wings and delicate
white “mirrors”.

Descrição / Description

Gaivota-de-audouin
Audouin’s Gull

(Larus audouinii)

~50 cm
Pode-se ver todo o ano

May be seen all year round



Esta gaivota frequenta tanto a costa rochosa como zonas de areal, salinas, “rias”,
estuários e lagoas costeiras. Nidifica em zonas costeiras de topografia variada,
designadamente em ilhas rochosas em zonas com vegetação de sapal. Alimenta-se
principalmente de noite, sendo a sua dieta constituída por peixe, invertebrados
terrestres e aquáticos, pequenas aves e material vegetal. As aves alimentam-se
também de desperdícios atirados ao mar por barcos de pesca. Nesta região, as
posturas são constituídas por 2 a 3 ovos, que são incubados durante cerca de um
mês.
This gull occurs both in rocky coast as well as sandy areas, salt marshes, lagoons
and estuaries. It nests in coastal areas of varied topography, namely in rocky islands
in areas with marsh vegetation. It feeds mostly by night, its diet comprised of fish,
land and aquatic invertebrates, small birds and plants. The birds also feed on waste
dumped in the sea by fishing boats. In this region, the clutches are usually 2 to 3
eggs, incubated for about a month.

Ecologia / Ecology

Migrador Reprodutor
Breending Migratory bird

Fenologia / Phenology

Vulnerável (VU)
Vulnerable (VU)

Estado de conservação / Conservation status

Textos adaptados da Plataforma Biodiversidade a seus pés  (http://almargem.org/biodiv/)
Texts adapted from the “Biodiversidade a seus pés” plataform (http://almargem.org/biodiv/)


