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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ

Настоящият работен документ полага основите на проект на резолюция на Европейския 
парламент относно изготвянето на „Европейски план за управление на популацията на 
кормораните“ с цел намаляване на значителните последици от нарастващото 
присъствие на кормораните върху рибните популации по крайбрежието и във 
вътрешните водни басейни на Европа.

Корморани

Кормораните (Phalacrocorax) представляват вид птици от разред пеликаноподобни
(Pelecaniformes). Става въпрос за средно големи до големи водни птици, които гнездят
на колонии и са разпространени в целия свят1. 

Най-разпространеният в Европа вид корморан е големият корморан Phalacrocorax 
carbo, представен от двата му едва различими подвида Phalacrocorax carbo carbo 
(„Атлантически корморан“) и Phalacrocorax carbo sinensis („Континентален 
корморан“). Кормораните могат да бъдат определени като вид птици, които са 
естествено срещащи се в диво състояние в Европа и могат да бъдат открити както на 
морските крайбрежия, така и във вътрешните водоеми. Във вътрешността те
предпочитат най-вече обширни водни басейни, но прелитат и в по-малки реки в 
планините, за да ловуват. 

Кормораните са частично мигриращи птици, които предприемат в по-голяма или по-
малка степен дълги следгнездови миграции за разселване. Тези, които обитават
предимно умерено хладните зони на северното полукълбо, мигрират през зимата на юг, 
често на разстояние от стотици километри.

Кормораните се хранят изключително само с риба, като дневната им нужда от храна е 
от около 400-600 g риба. Кормораните са „опортюнисти“ по отношение на храната, 
тоест те нямат предпочитания относно определен вид риба, а се хранят с онези видове
риба, които се хващат най-лесно в съответния воден басейн. Най-често улавят риби с 
дължина между 10 и 25 cm, но също така могат да се справят и с големи екземпляри, с 
дължина до 60 cm и тегло от 1 кг.

При ловуване кормораните се гмуркат от повърхността по права линия надолу, активно 
преследват плячката, улавят я с човката си и я изваждат на повърхността. Тъй като са
ярко изразени колониални птици, кормораните прелитат във водните басейни за 
                                               
1 Кормораните са едни от птиците с изключително широко географско разпространение. Срещат се на 

всички континенти с изключение на Антарктида, но липсват – тъй като се хранят само с риба – в 
континенталните и сухи, бедни на водоеми обширни региони на Централна Азия, Северна Америка и 
Африка.
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ловуване най-често на големи групи. Обичайно всяка птица ловува индивидуално, но 
често и в групи от 25 до няколкостотин птици, които обкръжават рибата. Резултатът е, 
че за относително кратко време при отделни водни басейни може да бъде изяден голям 
процент от рибната популация.

Проблеми – фактическо положение

Поради факта, че кормораните като големи птици с дълга продължителност на живота
започват да се размножават едва на възраст между 3 и 5 години, общата им популация в 
Европа вероятно се равнява на (минимум) 1,7 до 1,8 милиона птици1.

Приетата през 1979 г. Директива за птиците (79/409/ЕИО), както и изведените от нея 
мерки за опазване на местата за размножаване, са довели до диспропорционален
прираст на популацията на кормораните, които вече се заселват далеч извън местата, 
където традиционно се събират, за да се размножават, и в региони, в които те никога 
преди не са се срещали.

Свръхпопулацията в много области на Европейския съюз доведе до непосредствено
отражение върху местните рибни популации, респ. върху рибното стопанство, като 
присъствието на кормораните прерасна в проблем за цяла Европа. 

За да се онагледи проблемът с рибните популации по крайбрежията и във вътрешните 
водни басейни, следва да се изтъкне, че при дневен прием на храна от 400-600 g риба 
кормораните годишно изяждат над 300 000 тона риба от европейските водни басейни. В 
много от държавите-членки горепосоченото количество многократно надвишава 
количеството годна за консумация риба, която произвеждат професионалният 
вътрешен риболов и рибовъдството. Така например 300 000 тона са повече от 
продукцията на аквакултури и риба на Франция, Испания, Италия, Германия, Унгария 
и Чешката република, взети заедно.

Особено тежки са загубите при вече застрашените видове риба, като змиорка, липан, 
скобар и другите видове от семейство пъстървови, както и при младите сьомги.
Риболовът с мрежи страда не само от намалените възможности за улов, но също така и 
от преки вреди вследствие на разкъсани мрежи.

                                               
1 Данните се отнасят до трите европейски подпопулации Ph. carbo carbo (Норвегия, Британски острови, 

Западна Франция: умерено покачване от 30 000 на 39 000 двойки в размножителен период), 
западноевропейска популация на Ph. carbo sinensis (покачване от 5 000 на 136 000 двойки в 
размножителен период) и източноевропейска популация на Sinensis (Основна област на 
разпространение е района на Дунав, Черно море, Украйна: покачване от 5 000 на 113 000 двойки в 
размножителен период). Като практическо правило за приблизително изчисляване на общата 
популация може да се приложи формулата „брой птици в размножителен период x коефициент 2,8“ 
(Suter 1995). Подобни резултати се получават и при изчисляване на възрастовите групи от птици, 
които не са в размножителен период.
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Досега не се е състояло координиране за територията на Европейския съюз на каквито 
и да било мерки, респ. хармонизиране на националната правна основа в тази област.
Два проекта, финансирани от Европейската комисия в рамките на Петата рамкова 
програма за изследвания 1 - FRAP (завършен през 2006 г.) и REDCAFE (завършен през 
2005 г.), включваха inter alia конфликта на интереси между рибовъдството и защитата 
на птиците в случая с кормораните, като стигнаха до различни заключения.

На международно равнище въпросът за кормораните бе дискутиран още през 1994 г. на 
срещата на Научния съвет на Бонската конвенция2, като е дадена препоръка за 
изготвяне на план за управление на популацията на кормораните, която в последствие 
обаче не доведе до конкретен списък от мерки за действие.

Официални становища на ЕС за обща стратегия за решаване на проблема с 
кормораните съществуват от 1996 г. Наскоро, на конференцията си в Бон през ноември 
2007 г., Европейската консултативна комисия за вътрешен риболов (EIFAC) прие 
списък от конкретни препоръки за Европейски план за управление на популацията на
кормораните. Болшинството на членовете на Агенцията на Общността за контрол на 
риболова (AFCA) също са се обявили в подкрепа на такъв план.3

Позволените досега мерки в някои от държавите-членки целят почти без изключение
единствено кормораните да не се допускат, съответно да се прогонват от определени 
водни басейни, тоест да бъдат отклонявани към други водни басейни, където 
опасността от вреди би била по-малка.

От значителния брой прилагани методи най-надеждно се оказа покриването на 
басейните при интензивните рибни стопанства. При по-големи езера и при открити 
водни площи, където покриването на басейните не може да бъде приложено, мерките 
бяха най-ефективни, когато действията за прогонване се подпомагаха от единични
отстрелвания.4 Ефективността на всички методи за прогонване – като се изключат 
големите разноски - все пак е ограничена от това, че те функционират само когато 
общият брой птици в региона е сравнително малък, така че те да могат да намерят 
достатъчно храна в други водни басейни, разположени на близко разстояние.

Мерките и намесата в размножителните колонии досега са били допускани в малко 
държави-членки, и то единствено – с изключение на Дания – по отношение на малък 
брой единични случаи.

Недостигът на места за размножаване досега бе единственият фактор, който трайно е 

                                               
1 виж. www.frap-project.net и www.intercafeproject.net: INTERCAFE, финансиран в рамките на 

програмата COST като продължение на REDCAFE, се очаква да бъде завършен през есента на 2008 г.
2 Конвенцията за опазване на мигриращи видове диви животни (CMS); виж www.cms.int.
3 вж.: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf
4 Между 1996 г. и 2002 г. провинция Бавария разреши отстрелването на близо 23 000 корморана, а 

Франция - около 30 000 през 2003-04 г., без това да се отрази значително върху броя на зимуващите в 
региона корморани. 
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ограничавал разпространението на кормораните. Други възможни мерки, като 
разрушаването на местата за гнездене, обезпокояване по време на размножаване или 
напръскване на яйцата с масло, поради различни причини са били твърде трудоемки и 
скъпи или политически противоречиви, за да бъдат прилагани систематично. 

Правно положение

Корморанът е естествено срещащ се в природата вид птица и като такъв е включен в 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2. април 1979 година относно опазването на 
дивите птици1. 

За разлика от подвида Phalacrocorax carbo carbo („Атлантически корморан“), който 
никога не е бил застрашен, подвидът Ph. carbo sinensis първоначално е бил включен в
списъка на видовете птици от приложение I, за които важат конкретни мерки за защита. 
Той бе зачеркнат от този списък през 1997 г., тъй като този подвид не е показвал 
неблагоприятно популационно състояние от 1995 г насам.

Тъй като корморанът не е посочен в списъците с видовете, които могат да бъдат
ловувани съгласно Директивата относно опазването на дивите птици (приложение II, 
точка 1 и II, точка 2), регулярното му ловуване е изключено. Този вид птици, както и
всички останали видове, срещащи се естествено в природата, по принцип се ползва с 
абсолютна протекция чрез забраната за умишлено ловене или убиване, умишлено 
увреждане или разрушаване на гнезда или яйца, както и за умишлено обезпокояване на 
птиците, по-специално през периода на размножаване. 

Съгласно Директивата относно опазването на дивите птици2, „за да се предотвратят 
сериозните увреждания върху селскостопанските култури и животни, горите, 
рибните стопанства и водите“ или „за защита на флората и фауната“ държавите-
членки могат приемат дерогация от строгите мерки за защита в случаите, когато няма 
друго задоволително решение.

За да се допусне подобно изключение е необходимо да са налице солидни
доказателства за опасността от „сериозни увреждания“3. 

Поради липсата на обосновани доказателства относно увреждане на териториите за 
рибарство и на дивите животни и растения, които биха оправдали приемането на 
дерогация, подобни действия биха противоречали на Директивата за птиците. 
                                               
1 Публикувано в Официален вестник C 103 от 25.4.1979 г.
2 Срвн. чл. 9, параграф 1, буква a), второ и трето тире.
3 Представянето на „научни доказателства“ за причинено увреждане се изисква често и с охота, но не е 

необходимо за всеки отделен случай и в никакъв случай, когато увреждането вече е причинено. 
Съгласно Директивата достатъчни биха били и убедителни индикатори, че е налице опасност от 
сериозни увреждания. Все пак преценката за наличие на основания е от компетенцията на 
съответните органи. 
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Понятието „сериозно увреждане“, предизвикано от един вид птици, в практиката се
тълкува различно и поради това се нуждае от по-ясна дефиниция.

Следователно одобряването на местни, респ. регионални мерки за намаляване на 
вредите, причинени от кормораните, е в компетенцията на държавите-членки, респ. 
техните провинции и региони. 

През последните години се наблюдаваха различни ограничени във времето и 
пространството примери за това: така например разрешения за отстрелване за 
определени райони (Швеция, Полша, Италия, Дания, Германия, Австрия), за 
определени периоди от време (Румъния, Естония) или за фиксирани квоти (Франция,
Обединеното Кралство, Словения); също така спорадични разрешения за намеса в 
размножителните колонии (отсичане на дърветата, на които гнездят птиците, 
обезплодяване на яйца).

От друга страна, в някои държави-членки, които имат важно значение и като
размножителни райони (например Холандия, Финландия, Белгия), не са разрешени
никакви мерки срещу кормораните, дори и в случай на доказани вреди.

Основни въпроси и оперативни предложения

Докладчикът е на мнение, че въпреки че първичната компетентност в тази сфера е на 
държавите-членки и подчинените им структури, е доказано, че чисто локалните и/или 
националните мерки не са в състояние да намалят трайно въздействието на 
кормораните върху европейската рибна популация и рибното стопанство. Общи правно 
обвързващи действия, приети и прилагани в цяла Европа, биха били не само похвални, 
но и абсолютно необходими, и не на последно място биха гарантирали повече правна 
сигурност на всички участващи заинтересовани групи. 

Един координиран план за действие, респ. план за управление за цялата територия на 
Европа, изглежда е единственото целево начало с оглед и на голямата мобилност на 
корморана като прелетна птица, което по никакъв начин не трябва да бъде възприемано
в противоречие с целите на Директивата за птиците от 1979 г. Именно един такъв план 
би гарантирал основните цели по отношение на опазването, посочени в Директивата, 
особено „доброто състояние“ на видовете птици. Целта не е регулиране на популацията 
на кормораните като самоцел, а балансиране между различните, но напълно легитимни 
цели, в смисъла на трайно ползване на рибните популации: от една страна, опазването
на птиците и съхраняването на многообразната фауна от птици и риби, и от друга 
страна, легитимният интерес на риболовците и рибните стопанства по отношение на
икономическото използване на рибните популации.

За целта са необходими актуални и достоверни данни за действителната популация на 
кормораните, тъй като наличните към момента цифри не само варират в големи 
диапазони, а и често са свързани с различни сведения (подвидове, различни географски 
ограничения, размножаващи се популации и др.).
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Предстоящият доклад би трябвало да се занимае най-вече по-специално със следните 
въпроси:

1. Как може да се подобри научното събиране на достоверни данни за популациите 
от корморани и как може да се насърчи обработката на такива данни?

2. Ако се приеме план за управление на популацията на кормораните, съществуват 
ли начини за развитие на двустранен и многостранен научен и административен 
обмен, както в рамките на ЕС, така и с трети държави? 

3. Как обяснява Комисията различните заключения на REDCAFE и INTERCAFE от 
една страна и доклада FRAP от друга по отношение на проблема с кормораните? 
Какви са съответните заключения на Комисията?

4. Как може да се конкретизира, респ. да се дефинира по-ясно понятието „сериозни 
увреждания“ от Директивата относно опазването на дивите птици с цел единно 
тълкуване?

5. Какви са аргументите „за” и „против” включването на корморана в списъка на 
видовете, които могат да се ловуват съгласно Директивата за птиците 
(приложение II)?

6. Съществуват ли научно обосновани практически мерки, които, приложени 
координирано на равнище ЕС, биха довели до трайно намаляване на броя на 
кормораните?

7. Как може един европейски план за управление на популацията на корморани да 
бъде приложен на практика и в какви времеви рамки?

8. Следва ли да бъде установена процедура за координиране, наблюдение и 
преразглеждане на мерките на един такъв план за управление?

9. Какви конкретни мерки може да предприеме европейският законодател, за да 
намали негативното въздействие на популациите от корморани върху рибното 
стопанство и аквакултурите? Какви правни средства са на разположение за тази 
цел?

10. Какви са финансовите и инфраструктурни ресурси на разположение за тази цел
понастоящем?

11. Каква роля респ. задача би могла да поеме Комисията в тази връзка и какви 
средства ще бъдат необходими за това?

12. Как могат държавите-членки да бъдат мотивирани да вземат участие в един 
такъв план за управление?

Adlib Express Watermark



PE409.406v02-00 8/8 DT\731491BG.doc

BG

Adlib Express Watermark


	731491bg.doc

