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Mallorca: S’han començat a detectar activitat a les colònies a finals d’agost. Les
primeres postes s’efectuen a finals de febrer i començaments de març, les primeres
eclosions a finals d’abril i principis de maig. A finals de maig, alguns adults
comencen a abandonar la colònia, mentre que els joves s’estan un mes més.
Durant 2008, s’ha efectuat un seguiment dels paràmetres reproductors a tres de
les quatre colònies de cria de virot petit de Mallorca. A una d’elles s’instal·la una
fototrampa. L’èxit reproductor varia entre 1 (a dues coves amb només una parella
que va treure un poll) i 0,45 polls per niu ocupat.
Menorca: La fenologia aquí va una mica més retardada que a Mallorca. Se va fer el
seguiment reproductor d’una colònia (Mola de Maó), que va tenir un èxit
reproductor de 0,30 polls per niu ocupat. La pressió dels depredadors
(principalment moixos i rates, però també enguany per part d’una parella de falcó),
ha ocasionat l’abandonament de la zona més accessible de la colònia. A finals de
juny se van trobar 15 exemplars morts (tant adults com polls), se va instal·lar una
fototrampa per poder identificar el depredador, que va resultar ser una parella de
falcó que, col·locant-se a l’entrada de la cova, capturava virots petits.
Eivissa: Se va organitzar una reunió a Eivissa amb tots els implicats en treballs de
seguiment i conservació d’aucells marins a Mallorca i Eivissa. Se va arribar a un
acord de col·laboració i posta en comú dels projectes relacionats amb aucells
marins.
Actualització de la base de dades de virot petit a Balears: S’ha revisat i
actualitzat la base de dades de les colònies de virot petit a Balears,
complementant-la amb cartografia digital. En total, s’han identificat quatre colònies
a Mallorca (650 parelles), nou a Cabrera (325 parelles), cinc a Menorca (aprox. 300
parelles), set a Eivissa (500-600 parelles) i cinc a Formentera (aprox. 650 parelles),
que sumen unes 2.500 parelles.

