
55 

Pa
ís

 P
et

it
 2

0 
 | 

  J
ul

io
l 2

01
3

Hi ha una gran varietat d’espècies diferents de corbs 
marins escampades arreu del món. A Catalunya ens en 
visiten habitualment dues: el corb marí gros i el corb marí 
emplomallat; la primera, amb gran diferència, és la més 
abundant. En castellà és conegut amb el nom de cormorán.

D’una mida semblant a la d’una oca, té el cos robust i un 
coll llarg que aguanta un cap enlairat, rematat amb 
un bec llarg i ganxut. El seu plomatge és negre 
de dalt a baix, menys el bec i la gorja, que són 
de color groc, i les galtes, blanques. Els 
exemplars joves es distingeixen per 
tenir el pit i el ventre clars.

En vol, el corb marí es dis-
tingeix fàcilment per un batec 
d’ales feixuc i poderós, amb 
cops soms i espasmòdics, de 
manera que traça un rumb di-
recte i decidit i alhora manté el 
coll allargat i les potes estirades 
enrere. A mar, quan va tot sol, vola 
arran d’aigua, seguint una línia recta, 
i en els grans desplaçaments en grup 
adopta una formació en forma de ve 
baixa. 

El corb marí gros és 
un migrador escrupolós i 
de costums regulars. Els exem-
plars que ens visiten a l’hivern vénen 
de la zona de la mar del Nord i de la mar Bàltica, i és sabut 
que cada individu visita els mateixos llocs: a l’hivern, aquí 
amb nosaltres, i a l’estiu, als seus punts de nidificació. Fins 
i tot durant el viatge migratori, any rere any s’atura als ma-
teixos punts de descans. Darrerament, alguns exemplars es 
queden aquí tot l’any, i fins hi ha hagut algun cas recent de 
nidificació a les illes Medes, l’únic cas conegut de repro-
ducció a la península Ibèrica.

A diferència de la majoria d’ocells aquàtics, les plomes 

del corb marí no són impermeables, fet que li comporta 
avantatges i inconvenients. Així, si bé és cert que sovint 
ha de deixar de pescar i «estendre’s» per assecar-se sobre 
alguna roca perquè l’aigua li mulla la pell i li refreda el 
cos, també és cert que, en no quedar-li el plomatge es-
ponjat i ple de bombolles d’aire, no sura com un ànec i es 

pot capbussar fàcilment fins a uns deu 
metres de fondària i pescar amb més 
possibilitats d’èxit. 

El seu únic aliment és el peix, i 
la major part de la jornada la 

dedica a perseguir peixos; 
és tan eficient i golafre, 

que pot arribar a 
menjar cada dia 
l ’ equ iva l ent 
del seu pes en 
peix. És lògic, 

doncs, que el seu 
nom sigui maleït 

en molts llocs pels 
pescadors locals, però 

val a dir que en d’altres, 
com a l’Àsia oriental, 

hi ha pescadors que han 
sabut treure profit de les 

habilitats dels corbs marins 
ensinistrant-los per obligar-los 

a pescar per a ells. Els acompanyen amb els bots cap 
a les bones zones de pesca i, lligats per una pota amb 

un cordill llarg, els deixen anar a l’aigua. Els corbs marins 
fan la seva feina: es capbussen i empaiten els peixos amb el 
bec, però no se’ls poden menjar, perquè abans el pescador 
els ha posat al coll una anella amb l’amplada justa per a 
no escanyar-los però alhora impedir-los d’empassar-se el 
peix. El pescador només ha d’arrabassar el peix del bec del 
malaurat corb i deixar anar aquest una altra vegada perquè 
n’agafi més.
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El corb marí 

Parlem de natura

El corb marí és un ocell gros de color negre que sovint ens podem trobar, a l’hivern, tot passejant 
al costat del mar. També el podem veure a l’aigua, capbussant-se per pescar, o descansant sobre 
alguna roca. Abans era un visitant assidu i exclusiu del nostre litoral, però ara ens el podem 
trobar en qualsevol embassament, riu o rierol, per petit que sigui. A Verges es pot veure moltes 
vegades a la vora del riu, del rec del Molí  o del de l’Estany, on sembla que troba aliment de sobres.


