Phalacrocorax aristotelis desmaretsii (Payraudeau, 1826)
Nom comú: Corb marí
Classe: Aves

Ordre: Pelecaniformes

Família: Phalacrocoracidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
El corb marí compta amb tres subespècies reconegudes. La subespècie aristotelis es
distribueix per les costes atlàntiques d’Europa, des d’Iberia fins al nord-est
d’Escandinàvia i a Islàndia. La subespècie riggebachi ocupa les costes del nord-oest
d’Àfrica, principalment al Marroc. La subespècie desmarestii viu a la Mediterrània i al
mar Negre.
És una espècie litoral que s’alimenta de peixos, els quals captura sota l’aigua, en
capbussades que poden superar els 20 m. Tot i que és sedentari, almenys una
fracció dels joves es dispersa des de les Balears a les costes continentals properes.
Nidifica a llocs de difícil accés, a penya-segats i a illots, en colònies que van de
poques parelles a uns quants centenars. Les primeres postes es poden realitzar el
novembre, continuant-se fins a març i, amb menor quantia, fins al maig. Els nius són
petits cúmuls de branques i algues rodejats d’excrements blancs, situats en
plataformes, a l’interior de coves, sota blocs de pedres o a l’abric de vegetació
densa. Els poden construir des del nivell del mar fins a la part més alta dels penyasegats.
Els efectius totals d’aquesta subespècie estan avaluats en menys de 10.000 parelles
(Europa i nord d’Àfrica), de les quals unes 1.100 nidifiquen a l’Estat espanyol (cens
dels anys 80). A les Illes Balears, el 2005, han criat 1.041 colles, de les quals 242 ho
han fet a Menorca, 265 a les Pitiüses i unes 537 a Mallorca. En conjunt, i malgrat les
fluctuacions demogràfiques, es pot considerar estable en els darrers anys.
Fa pocs anys, hi havia una certa persecució directa, afortunadament molt més
reduïda avui. Actualment, la principal causa de mortalitat és la captura accidental
per arts de pesca, sobretot per xarxes.
L’espècie és qualificada de Vulnerable en el Llibre Vermell, i legalment figura com a
d’Interès Especial en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. Està en tramitació
un Pla de Gestió a l’àmbit de les Illes Balears. Una fracció molt important de la
població viu a l’àmbit d’Espais naturals Protegits, i un 90 % a ZEPAs.
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