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Els gavians et
causen molèsties?

Sí

No

L’Ajuntament de Vic
t’ajuda!

Els gavians
et causen
molèsties?
Com us
ajudem?
Quan tingueu molèsties per
gavians truqueu al Servei
Municipal de Salut. Durant el
mes de març i abril és quan es
pot fer prevenció perquè ells
comencen la cria, evitant així
que neixin els polls, causants
de múltiples molèsties.
L’Ajuntament de Vic té contractada l’empresa Biodiversitat.cat, que té un equip tècnic
de persones que us visitaran
per a resoldre el problema
dels nius dels gavians. Si ja
ens heu avisat altres anys,
durant el mes de març us
trucaran. També gestionem
altres espècies de fauna a Vic
com coloms, estornells, cotorres, tórtores o tudons.

Són
perillosos?
Sabies
que...
Sabies que els gavians
mengen la matèria orgànica
mal reciclada que s’aboca
als abocadors. Separant la
matèria orgànica en origen,
i fent servir el contenidor
marró per a dipositar-la a la
via pública, farà que els gavians no disposin de tant de
menjar. A més, mantenint les
teulades netes i el màxim de
restaurades, farà més difícil
que facin els seus nius.

Tot i que no són perillosos
per les persones, els gavians
en època de cria són agressius: fan vols en picat de forma amenaçant, criden molt.
Sobretot embruten molt les
teulades, poden malmetre
algunes parts dels edificis.

D’on
venen?
Fa uns 30 anys el gavià
argentat va arribar a Osona
procedent de la costa catalana. Va trobar en els abocadors de deixalles un indret
amb molt de menjar.

Què cal fer
si tenim un
niu?
Com els
podem
reconèixer?
Els gavians adults tenen l’esquena grisa i tot el cos blanc
amb el bec groc. Els joves són
de color més fosc, marrons
amb taques fosques.

Per què
viuen a la
ciutat?
Hi troben llocs per a criar
i aliment. Els gavians fan
el niu en teulades d’edificis
vells o en racons vora les xemeneies d’edificis més nous.
Mengen tot tipus de matèria
orgànica que troben per la
ciutat.

És molt important que aviseu a l’Ajuntament, al Servei
Municipal Salut de la ciutat.
Vindrem a fer-vos una visita
per a resoldre el problema.

Quants n’hi
ha a Vic?
A la ciutat de Vic, hi ha
actualment uns 150 gavians
que hi viuen, però només 60
d’ells, aproximadament, hi
tenen els nius. Aquests nius
són controlats cada any per
l’equip de professionals de
fauna urbana de la ciutat.

