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Una de les accions contemplades al Pla de Maneig del Corb marí a Balears, aprovat
al 2007, és la realització d’un cens de la població i seguiment de la seva
productivitat. Al 2008, s’ha dissenyat un protocol de cens i seguiment de
productivitat de les poblacions que permeti executar aquestes accions amb rigor i
resultats que siguin comparables entre anys.
En concret, s’han dissenyat protocols per a l’execució de les següents activitats:
-

-

Recomptes d’exemplars en dormidors comunal: 1 de novembre al 15 de
desembre. Dos recomptes, sempre dues hores abans de la posta de sol.
Cens de la població reproductora: recompte de nius aparentment ocupats,
del 15 de desembre al 30 d’abril. Dos recomptes, un al febrer i un altre 4-5
setmanes després. Opcionalment, se poden complementar amb un cada
mes.
Avaluació de la productivitat (nius ocupats/polls surats): del 15 de desembre
al 30 d’abril. Dues visites, una al febrer per determinar el nombre de nius
amb posta i una altra 4-5 setmanes desprès per a conèixer el nombre de
polls. Es possible que sigui necessari realitzar una tercera visita, per a
registrar els polls més tardans. Opcionalment, se pot realitzar un seguiment
detallat visitant els nius cadda 15-25 dies, però se poden ocasionar
molèsties a la colònia si no se fa amb especial cura.

Seguiment 2008: Al 2008 s’ha fet els tres tipus de seguiment (dormidors, nius
ocupats i productivitat) a un indret de Menorca, els Freus d’Eivissa i Formentera i
tres localitats de Mallorca. A més, a dos de Mallorca, dos d’Eivissa i un de Menorca,
s’han censat els dormidors i els nius ocupats. Per últim, a una colònia de Menorca i
una altra de Formentera, s’ha fet només el recompte de nius ocupats. Aquestes
tasques han estat executades pel Servei de Protecció d’Espècies i, als espais
protegits, pels tècnics dels parcs naturals de s’Albufera des Grau (Menorca), Sa
Dragonera (Mallorca), Ses Salines d’Eivissa i Formentera, Cala d’Hort (Eivissa) i
també del Parc Nacional de Cabrera.

