Sølvmåge (larus argentatus)
Sølvmågen er 54-60 cm lang og har et vingefang på 123-148 cm. Det er en stor måge
med kraftigt næb. De voksne har grå ryg og vinger med sort vingespids. De har
lyserøde ben og et gult næb med en orange plet på undernæbbet. Ungfuglene er
lyst gråbrune med mørke yderste fjer.
Sølvmågen ruger i kolonier. De yngler normalt første gang 3-4 år gammel og danner
gerne par for livet. De lægger 2-3 æg, som begge udruger på 28-30 dage. Ungerne er
flyvefærdige som 35-40 dage gamle.
De findes mange steder, oftest ved kysterne, hvor de hviler på bredden, på moler og
bygninger i havneområder. De fouragerer i brændingen eller efter fiskeaffald i
havnebassinerne - på de åbne lossepladser, ofte i enorme flokke - og svævende over
skibe i håb om at der falder noget spiseligt af. (Naturbasen.dk)
Sølvmågerne har en effektiv måde at fange regnorme på. De står og stepper på det
samme sted på en græsplæne. Mågerne stepper så hurtigt, at det sender vibrationer
ned i jorden, så regnormene søger op til overfladen, formodentlig fordi de tror, at
det regner.
Regnorme kommer op til overfladen under regnvejr, da et godt regnskyl er den
hurtigste måde, de kan sprede sig til nye steder på. Den fugtige luft under regnvejr
er også nødvendig for, at regnormene kan overleve over jorden i længere tid.
Mågernes steppen skaber de samme vibrationer i jorden, som når regndråberne
rammer jordens overflade, og regnormene kommer ofte hurtigt op til overfladen.
Vicky Knudsen, der er biolog og naturvejleder, fortæller til Jyllands-Posten:
”Jeg har set en effektiv måge spise omkring 20 orme på under ti minutter ved denne
metode. Det er altså et ganske stort måltid, som de kan få ud af deres anstrengelser,
og det er faktisk ikke de eneste fugle, der bruger metoden. For eksempel benytter
viber sig af præcis samme metode, men da mågerne er ret almindelige i byerne
efterhånden, oplever flere mågernes ”stepdans”, som især kan ses forår og efterår,
når jorden er fugtig og blød.”
I kan se denne video, hvor sølvmågen danser Riverdance.

