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PRACOVNÍ DOKUMENT

Tento pracovní dokument je základem návrhu usnesení Evropského parlamentu ohledně 
vytvoření „Evropského plánu řízení populace kormoránů“ ke snížení značného vlivu 
narůstajícího množství kormoránů na rybí populace v evropských pobřežních a 
vnitrozemských vodách. 

Kormoráni 

Kormoráni (Phalacrocorax) jsou druh z řádu veslonohých (Pelecaniformes). Jedná se o 
středně velké až velké vodní ptáky, kteří hnízdí v koloniích a jsou celosvětově rozšíření1. 

Nejrozšířenějším druhem kormorána v Evropě je kormorán velký Phalacrocorax carbo, se 
dvěma jen těžko rozpoznatelnými poddruhy Phalacrocorax carbo carbo („atlantický 
kormorán“) a Phalacrocorax carbo sinensis („pevninský kormorán“). Můžeme je označit za 
druh ptáků, který je v Evropě domácí a s nímž se setkáme jak na mořských pobřežích, tak na 
vnitrozemských vodních tocích. Na pevnině většinou upřednostňují velké vodní plochy, 
vyrážejí však na lov také do oblastí menších řek ve středohořích. 

Kormoráni jsou částečně tažní ptáci, kteří po období hnízdění podnikají více či méně rozsáhlé 
přelety. Především kormoráni z chladných až mírných pásem severní polokoule táhnou v zimě 
stovky kilometrů směrem na jih.  

Kormoráni se živí výhradně rybami a mají denní spotřebu potravy 400–600 gramů ryb. Jsou 
to „potravní oportunisté“, což znamená, že nedávají přednost žádným konkrétním druhům 
ryb, ale živí se těmi rybami, které lze v daném povodí nejsnadněji ulovit. Nejčastěji se jedná o 
ryby o délce 10 až 25 cm, ale klidně mohou ulovit také větší kousky, měřící i 60 cm a vážící 
1 kg. 

Při lovu se kormoráni potápějí z hladiny přímočaře dolů, kořist pak aktivně pronásledují, 
uchopí zobákem a vyzdvihnou nad hladinu. Kormoráni létají na lov vyloženě v koloniích, 
většinou ve větších hejnech, která vletí do povodí. Tam obvykle loví každý pták sám pro sebe, 
často však loví také ve skupinách 25 až několika set ptáků, kteří ryby nejprve obklíčí, a to s 
tím výsledkem, že na daném toku v relativně krátkém čase požerou vysoké procento rybí 
populace. 

Problematika – situace

                                               
1 Kormoráni  mají extrémně velkou oblast rozšíření – jsou rozšíření na všech kontinentech s výjimkou 

Antarktidy, chybí však – živí se totiž výhradně rybami – v kontinentálních a aridních suchých regionech 
Střední Asie, Severní Ameriky a Afriky. 
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Protože jsou kormoráni dlouho žijící ptáci, kteří začnou hnízdit teprve po 3 až 5 letech, tvoří 
celkovou populaci v Evropě pravděpodobně kolem (minimálně) 1,7 až 1,8 miliónu ptáků1. 

Mimo jiné směrnice na ochranu ptáků (79/409/EHS) schválená v roce 1979 a z ní vyplývající 
opatření na ochranu hnízd měly za následek nepřiměřený nárůst populace kormoránů, kteří se 
mezitím usídlili v oblastech mimo svá tradiční hnízdiště, kde se nikdy předtím nenacházeli.  

Tento silně nadměrný stav vedl v mnoha oblastech Evropské unie k bezprostřednímu dopadu 
na místní rybí populace, popřípadě na rybolov, takže přítomnost kormoránů přerostla v 
celoevropský problém. 

Abychom si objasnili tento problém stavu ryb v pobřežních a vnitrozemských vodách, je třeba 
zdůraznit, že kormoráni při denním příjmu potravy 400–600 gramů ryb ročně připraví 
evropské vody o 300 000 tun ryb. V mnoha členských státech je to mnohanásobek toho, co 
vyprodukuje profesní sladkovodní rybářství a chov konzumních ryb. 300 000 tun ryb je více, 
než vyprodukují akvakultury Francie, Španělska, Itálie, Německa, Maďarska a České 
republiky dohromady. 

Značné jsou také ztráty v případě ohrožených druhů ryb, jako je úhoř, lipan a ostroretka, a 
jiných generačních ryb a mladých lososů (Smolts). Lov ryb sítěmi také netrpí pouze 
zmenšenými šancemi na úlovek, ale i přímými škodami v podobě roztrhaných rybářských sítí.  

Celoevropská koordinace takových opatření ani harmonizace vnitrostátních právních základů 
v této oblasti zatím neexistuje. Dva z projektů Evropské komise financovaných v rámci 5. 
rámcového programu pro výzkum a rozvoj2, FRAP (dokončený roku 2006) a REDCAFE 
(dokončený roku 2005), se mimo jiné zabývaly také tímto střetem zájmů mezi chovem ryb a 
ochranou kormoránů, přičemž došly k rozdílným závěrům.

Na vnitrostátní úrovni se o případě kormoránů diskutovalo již v roce 1994 na setkání 
vědeckého poradního sboru Bonnské úmluvy3, přičemž bylo doporučeno vypracovat plán 
řízení populace kormoránů. Dále se však neprojednával žádný konkrétní seznam opatření.  

Oficiální stanoviska na evropské úrovni ke společné strategii řešení problému s kormorány 
existují od roku 19964. Konkrétní požadavky na Evropský plán řízení populace kormoránů 
byly stanoveny teprve na Bonnské konferenci Poradní komise pro evropský vnitrozemský 
rybolov (EIFAC)5 v listopadu 2007. Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu (ACFA) se 

                                               
1 Tato čísla se vztahují na tři evropské subpopulace – Ph. carbo carbo (Norsko, britské ostrovy, západní 

Francie: masový nárůst z 30 000 na 39 000 hnízdících párů), západoevropská Ph. carbo sinensis-populace 
(nárůst z 5 000 na 136 000 hnízdících párů) a východoevropská Sinensis-populace (hlavní oblasti rozšíření –
oblast Dunaje, Černé moře, Ukrajina: nárůst z 5 000 na 113 000 hnízdících párů). Jako přibližný vzorec pro 
odhadování celkové populace slouží rovnice „počet hnízdících ptáků x faktor 2,8“ (Suter 1995). Podobné 
řádové hodnoty bylo dosaženo také při odhadování nehnízdících věkových skupin. 

2 viz www.frap-project.net a www.intercafeproject.net: projekt INTERCAFE, financovaný v rámci programu 
COST jako následný program k REDCAFE, bude pravděpodobně dokončen na podzim 2008. 

3 Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů; viz www.cms.int..
4 Viz usnesení Evropského parlamentu B4-0138/96 a závěry Rady ve složení pro rybolov ze dne 28. 1. 2003.
5 viz: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
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rovněž pro takový plán většinově vyslovil1.

Doposud povolená opatření v jednotlivých členských státech se zaměřují pouze na vyhánění 
kormoránů z určitých povodí nebo jejich plašení, což znamená je směřovat do jiných oblastí, 
kde je údajně menší nebezpečí škody.  

Z četných používaných metod se v intenzivním rybníkářství osvědčilo zavěšení pánve. Na 
větších rybnících a na volných tocích, kde zavěšení není prakticky možné, byla opatření 
nejúčinnější, když se účinek plašení podpořil výstřely.2 Účinnost všech zaplašovacích metod 
je však – nehledě na vysoké náklady – omezená tím, že funguje pouze v případě relativně 
nízkého počtu ptáků v dané oblasti, takže si ptáci najdou dostatek potravy na jiných, 
nedalekých tocích.

Opatření a zásahy v koloniích hnízdících ptáků byly dovoleny zatím jen v omezeném počtu 
členských států a také zde jen – s výjimkou Dánska – v řídkých případech.  

Úbytek hnízdišť byl doposud jediným faktorem, který mohl šíření kormoránů trvale 
omezovat. Ostatní opatření, která máme k dispozici, kupříkladu ničení hnízd, rušení ptáků 
během období hnízdění nebo postřik vajíček olejem, byla z různých důvodů příliš pracovně 
nebo finančně náročná nebo politicky kontroverzní na to, aby mohla být systematicky 
využívána.  

Právní základ

Kormorán je druh ptáka, který se volně vyskytuje v přírodě a jako takový je chápán ve 
směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků3.

Oproti neohroženému poddruhu Phalacrocorax carbo carbo („atlantický kormorán“) byl 
poddruh Ph. carbo sinensis původně uveden v příloze I na seznamu druhů ptáků, pro které 
platí ochranná opatření. V roce 1997 však byl z tohoto seznamu vyškrtnut, protože minimálně 
od roku 1995 již nevykazoval žádné znaky znevýhodněného postavení.  

Protože kormorán není uveden na seznamu lovných druhů směrnice na ochranu ptáků (příloha 
II.1 a II.2), je jeho pravidelný lov vyloučen. Tento druh ptáka je zpravidla stejně jako ostatní 
volně žijící druhy pod téměř absolutní ochranou, takže je zakázáno úmyslné chytání nebo 
usmrcení, úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajíček i úmyslné rušení, zejména v 
období hnízdění.  

Členské státy se však mohou podle směrnice na ochranu ptáků4 „pro předcházení závažných 

                                               
1 viz: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf.
2 Svobodný stát Bavorsko schválil v období od roku 1996 do roku 2002 odstřel přibližně 23 000 kormoránů 

a Francie přibližně 30 000 v letech 2003–2004, aniž by to mělo vliv na počet přezimujících kormoránů v 
regionu, který by stál za zmínku. 

3 Zveřejněno v Úředním věstníku C 103 dne 25.4.1979.
4 Srov. čl. 9 odst. 1 písm. a) druhou a třetí odrážku.
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škod na úrodě, dobytku, lesích, rybářství a vodním hospodářství“ nebo „za účelem ochrany 
rostlin a živočichů“ od těchto přísných ochranných opatření odchýlit, pokud neexistuje jiné 
uspokojivé řešení. 

Pro schválení takové výjimky však musí být předloženy solidní důkazy o tom, že „závažná 
škoda“ hrozí1. 

Pokud neexistují rozhodné důkazy o škodě na rybářských pozemcích a volně žijících 
zvířatech a rostlinách, které by tuto odchylku ospravedlňovaly, je toto jednání v rozporu se 
směrnicí na ochranu ptactva. Zdá se, že pojem „závažná škoda“ způsobená ptačím druhem se 
v praxi vykládá rozdílně, a proto potřebuje jasnější definici. 

Členské státy, případně jejich země a oblasti jsou tímto příslušné ke schválení místního či 
regionálního opatření k omezení škod způsobených kormorány.  

V posledních letech se tak objevily různé časově nebo místně omezené případy: např. 
povolení odstřelu pro určité oblasti (Švédsko, Polsko, Itálie, Dánsko, Německo, Rakousko) 
nebo jen pro určitá časová období (Rumunsko, Estonsko) či pro pevně stanovené kvóty 
(Francie, Spojené království, Slovinsko); dále se objevila jednotlivá povolení pro konkrétní 
zásahy v koloniích hnízdišť (kácení stromů s hnízdy, sterilizace vajíček).

V některých členských státech, které jsou důležitými oblastmi hnízdění (např. Nizozemí, 
Finsko, Belgie), naproti tomu nejsou povolena žádná opatření proti kormoránům, ani v 
případě evidentních škod.  

Základní otázky a operativní návrhy

Zpravodaj je toho názoru, že přestože primární příslušnost v této oblasti náleží členským 
státům a jejich podřízeným strukturám, čistě místní a/nebo vnitrostátní opatření nejsou, jak se 
ukázalo, schopná trvale omezit vliv kormoránů na evropské populace ryb a na rybolov. 
Společný, právně závazný přístup, který bude celoevropsky akceptován a prosazován, je nejen 
vítaný, ale také bezpodmínečně nutný a v neposlední řadě garantuje právní jistotu všem 
zúčastněným zájmovým skupinám. 

Také vzhledem k velké mobilitě tažných ptáků se jeví koordinovaný celoevropský akční plán 
či plán řízení jako jediný přístup, který vede k cíli a který v žádném případě nesmí být chápán 
tak, že je v rozporu s cíli směrnice na ochranu ptactva z roku 1979. Takový plán totiž 
samozřejmě zaručuje stěžejní ochranné cíle této směrnice, zejména „dobrý udržitelný stav“ 
ptačího druhu. Cílem není samoúčelná regulace populace kormoránů, nýbrž kompromis mezi 
rozdílnými, ale naprosto legitimními cíli, ve smyslu udržitelného využívání rybích populací: 
mezi ochranou ptactva a zachováním rozmanité ptačí a rybí fauny na jedné straně 
a oprávněným zájmem rybářů a rybníkářů na hospodářském využívání rybích populací na 
straně druhé.
                                               
1 Předložení „vědeckých důkazů“o vzniklé škodě se sice často a s oblibou požaduje, není ale nutné v každém 

jednotlivém případě, pokud už škoda vznikla. Podle směrnice postačí předložit přijatelné ukazatele o 
vzniklém nebezpečí závažné škody. Posouzení odůvodnění je ovšem v pravomoci příslušných úřadů. 
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K tomu jsou nutné aktuální, spolehlivé údaje o skutečných populacích kormoránů, aby čísla, 
která máme doposud k dispozici, nejen silně poklesla, ale také aby se vztahovala na různé 
údaje (poddruhy, různá geografická ohraničení, hnízdící populace atd.). 
Tato zpráva by se proto měla věnovat zejména následujícím otázkám:  

1. Jak se může zlepšit vědecký sběr spolehlivých údajů o populacích kormoránů a jak může 
být evidence těchto údajů podporována? 

2. Existují v případě vytvoření plánu řízení pro kormorány možnosti, jak podporovat 
dvoustrannou a mnohostrannou výměnu na vědecké a správní úrovni, a to v rámci EU i 
s třetími státy?

3. Jak vysvětluje Evropská komise rozdílné závěry REDCAFE, případně INTERCAFE na 
jedné straně a zprávy FRAP na straně druhé, pokud jde o problematiku kormoránů? Co z 
toho Komise vyvozuje? 

4. Jak lze konkretizovat pojem „závažná škoda“ ze směrnice na ochranu ptáků, případně jak 
může být pro účely jednotného výkladu jasněji definován? 

5. Jaká jsou pro a proti, pokud jde o zařazení kormoránů do přílohy II směrnice na ochranu 
ptactva na seznam lovitelných druhů? 

6. Existují vědecky odůvodněná, konkrétní opatření, která by mohla, budou-li koordinována 
na úrovni EU, přinést trvalý výsledek v omezení počtu kormoránů?

7. Jak by bylo vytvoření „Evropského plánu řízení populace kormoránů“ realizovatelné také 
v praxi? V jakém časovém horizontu?  

8. Měl by být v rámci takového plánu řízení vytvořen mechanismus pro koordinaci, dohled a 
kontrolu akcí? 

9. Co může EU jako zákonodárce konkrétně podniknout, aby omezila negativní vliv 
populace kormoránů na rybolov a akvakulturu? Jaké právní prostředky má pro to k 
dispozici? 

10. Jaké finanční a infrastrukturní prostředky jsou v současné době k dispozici? 

11. Jakou roli, případně jaký úkol by měla v tomto ohledu Evropská komise převzít a jaký 
způsob financování je k tomu nutný? 

12. Jak motivovat členské státy, aby se aktivně podílely na takovém plánu řízení?
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