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DARBO DOKUMENTAS

Šis darbo dokumentas yra Europos Parlamento rezoliucijos projekto dėl Europos kormoranų 
populiacijos valdymo plano, skirto mažinti reikšmingą didėjančios kormoranų populiacijos 
poveikį žuvų ištekliams Europos pakrantėse ir vidaus vandenyse, parengimo pagrindas.

Kormoranai

Kormoranai (Phalacrocorax) yra irklakojinių (Pelecaniformes) paukščių būrio gentis. Tai 
vidutinio dydžio arba dideli vandens paukščiai, perintys kolonijomis ir paplitę visame 
pasaulyje1. 

Europoje labiausiai paplitusi kormoranų rūšis yra didysis kormoranas Phalacrocorax carbo, 
aptinkami du nedaug besiskiriantys jo porūšiai: Phalacrocorax carbo carbo (atlantinis 
kormoranas) ir Phalacrocorax carbo sinensis (žemyninis kormoranas). Juos galima apibūdinti 
kaip Europoje nuolatos gyvenančias paukščių rūšis, aptinkamas ir jūros pakrantėse, ir vidaus 
vandenyse. Nuo jūros nutolusiose vietovėse jie dažniausiai gyvena prie didelių vandens 
telkinių, tačiau medžioti taip pat skrenda prie mažesnių vidutinio aukščio kalnų upių.

Kormoranai yra iš dalies migruojantys paukščiai, po perėjimo sezono jie pasklinda ir keliauja 
didesniais arba mažesniais atstumais. Visų pirma Šiaurės pusrutulio šaltojo ir vidutinio 
klimato juostose gyvenantys kormoranai žiemos metu dažnai keliauja šimtus kilometrų į 
pietus. 

Kormoranai minta tik žuvimi, per dieną jiems reikia 400–600 g žuvies. Kormoranai yra 
„mitybos oportunistai“, t. y. jie neteikia pirmenybės tam tikroms žuvų rūšims, o minta tų rūšių 
žuvimis, kurias tam tikrame vandens telkinyje sugauti lengviausia. Dažniausiai jie sugauna 
10–25 cm ilgio žuvis, tačiau gali susidoroti ir su didelėmis, iki 60 cm ilgio ir 1 kg svorio 
žuvimis. 

Medžiodami kormoranai nuo vandens paviršiaus neria statmenai žemyn, aktyviai persekioja 
grobį, sugauna jį snapu ir ištraukia į paviršių. Būdami kolonijų paukščiais, medžioti prie 
vandens telkinių kormoranai dažniausiai skrenda didesniais būriais. Tada kiekvienas paukštis 
paprastai medžioja atskirai, tačiau dažnai taip pat medžioja grupėmis nuo 25 ir kelių šimtų 
paukščių, kurie pirmiausia apsupa žuvis, dėl to kai kuriuose vandens telkiniuose per gana 
trumpą laiką gali būti išgaudyta daug žuvų.

                                               
1 Kormoranai paplitę labai didelėje teritorijoje ir aptinkami visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą, bet 

kadangi jie minta tik žuvimi, kormoranai negyvena dideliuose žemyniniuose ir sausuose, vandens telkinių 
stokojančiuose Centrinės Azijos, Šiaurės Amerikos ir Afrikos regionuose.   
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Problema ir aplinkybės

Kadangi kormoranai yra ilgai gyvenantys dideli paukščiai ir perėti pradeda tik sulaukę 3–
5 metų, bendroji Europos populiacija yra tikriausiai (mažiausiai) 1,7–1,8 mln. paukščių1. 

Dėl 1979 m. priimtos Paukščių apsaugos direktyvos (79/409/EEB) ir su ja susijusių perėjimo 
vietų apsaugos priemonių neproporcingai padidėjo kormoranų populiacija, ji šiuo metu 
paplito toli nuo įprastų perėjimo vietų regionuose, kuriuose anksčiau šių paukščių nebuvo 
aptinkama. 

Šis perteklius daugelyje Europos Sąjungos regionų turėjo tiesioginį poveikį vietos žuvų 
populiacijoms arba žuvininkystei, ir todėl kormoranų buvimas tapo Europos masto problema.

Siekiant paaiškinti pakrančių ir vidaus vandenų žuvų išteklių problemą, būtina pabrėžti, kad 
kormoranai, per dieną suvartodami 400–600 g žuvies, per metus Europos vandenyse sugauna 
daugiau nei 300 000 t žuvies. Daugelyje valstybių narių tai sudaro keletą kartų didesnį kiekį 
maistinės paskirties žuvies nei jos patiekia profesionalios vidaus vandenų žvejybos ir 
žuvininkystės sektorius. Taigi, pvz., 300 000 t vandens ūkio žuvies produkcijos yra daugiau 
nei jos kartu pagamina Prancūzija, Ispanija, Italija, Vokietija, Vengrija ir Čekija.

Ypač dideli nuostoliai patiriami ir šiaip nykstančių rūšių, pvz., ungurių, kiršlių, skersnukių ir 
kitų žvyre neršiančių žuvų bei jaunų lašišų (Smolts) atveju. Be to, žvejyba tinklais patiria 
nuostolių ne tik dėl mažėjančių galimybių sugauti laimikį, bet ir dėl tiesioginės žalos 
paukščiams sudraskius tinklus. 

Tokių priemonių koordinavimas ES mastu arba šios srities nacionalinių teisinių sistemų 
darninimas iki šiol nebuvo vykdomas. Dviejuose pagal 5-ąją bendrąją mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros programą ES finansuotuose projektuose2 – FRAP (baigtas 2006 m.) ir 
REDCAFE (baigtas 2005 m.) taip pat buvo nagrinėjamas su kormoranais susijęs 
žuvininkystės ir paukščių apsaugos interesų konfliktas ir buvo prieita prie skirtingų išvadų. 

Tarptautiniu lygmeniu kormoranų klausimas 1994 m. buvo aptartas Bonos konvencijos3

patariamosios mokslo tarybos susitikime, jo metu buvo rekomenduota parengti kormoranų 
populiacijos valdymo planą, kuris vėliau vis dėlto netapo jokių konkrečių priemonių rinkiniu. 

                                               
1 Skaičiai atitinka tris Europos Ph. carbo carbo subpopuliacijas (Norvegija, D. Britanijos salos, Vakarų 

Prancūzija: nedidelis padidėjimas nuo 30 000 iki 39 000 perinčių porų), Vakarų Europos Ph. carbo sinensis 
populiaciją (padidėjimas nuo 5 000 iki 136 000 perinčių porų) ir Rytų Europos Sinensis populiaciją 
(pagrindinis paplitimo arealas yra Dunojaus baseinas, Juodoji jūra, Ukraina: padidėjimas nuo 5 000 iki 
113 000 perinčių porų). Apytiksliai įvertinant bendrosios populiacijos dydį galima taikyti formulę „perinčių 
paukščių skaičius  daugiklis 2,8“ (Suter 1995). Panašus skaičius taip pat gaunamas vertinant neperinčių 
paukščių amžiaus grupes.

2 Žr. www.frap-project.net ir www.intercafeprojeckt.net Programa INTERCAFE, finansuojama pagal programą 
COST kaip tęstinė programos REDCAFE programa, turėtų būti baigta 2008 m. rudenį.

3 Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija; žr. www.cms.int.
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Iki šiol kai kuriose valstybėse narėse leidžiamos tik tokios priemonės, kuriomis siekiama 
sulaikyti arba atbaidyti kormoranus nuo tam tikrų vandens telkinių, t. y. nukreipti juos į kitus 
vandens telkinius, kuriems jų daromos žalos pavojus būtų mažesnis.

Nuo 1996 m. yra oficiali ES pozicija dėl kormoranų problemos sprendimo Bendrijos 
strategijos1. 2007 m. lapkričio mėn. JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos patariamosios 
komisijos Europos vidaus žuvininkystės klausimais (angl. EIFAC) konferencijoje2 , vykusioje 
Bonoje, buvo pateikti konkretūs reikalavimai, susiję su Europos kormoranų valdymo planu. 
Žuvininkystės ir akvakultūros patariamasis komitetas (angl. ACFA) balsų dauguma pritarė 
tokiam planui3.

Iš daugelio metodų, taikytų intensyvioje tvenkinių žuvininkystėje, labiausiai pasiteisino 
baseinų uždengimas. Didesniuose tvenkiniuose ir atviruose vandens telkiniuose, kurių 
uždengti negalima, veiksmingiausia priemonė buvo nubaidymas pavieniais šūviais.4 Vis dėlto 
visų nubaidymo būdų veiksmingumas, nepaisant didelių sąnaudų, yra ribotas todėl, kad jie yra 
veiksmingi tik tada, kai paukščių skaičius regione yra gana mažas ir jie randa pakankamai 
maisto kituose netoliese esančiuose vandens telkiniuose. 

Išskyrus Daniją, iki šiol tik keliose valstybėse narėse ir tik keletu išskirtinių atvejų buvo leista 
taikyti priemones ir veiksmus perinčių paukščių kolonijose. 

Šių paukščių perėjimo vietų mažinimas iki šiol buvo vienintelis veiksnys, galintis tvariai 
riboti kormoranų plitimą. Kitos galimos priemonės, pvz., lizdų naikinimas, trikdymas 
perėjimo metu arba kiaušinių apipurškimas alyva, dėl įvairių priežasčių reikalavo per daug 
darbo ir išlaidų arba buvo per daug prieštaringos politiniu požiūriu, kad jas būtų galima 
nuolatos taikyti. 

Teisinė padėtis

Kormoranas yra gamtoje aptinkama paukščių rūšis, įtraukta į 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos 
direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos5. 

Priešingai nei porūšis Phalacrocorax carbo carbo (atlantinis kormoranas), kuriam niekada 
negrėsė išnykimas, porūšis Ph. carbo sinensis iš pradžių buvo įtrauktas į I priede esantį 
paukščių rūšių, kurioms galioja ypatingos apsaugos priemonės, sąrašą. Tačiau 1997 m. jis 
buvo išbrauktas iš šio sąrašo, nes šio porūšio populiacijai nuo 1995 m. jau nekilo grėsmė. 

Kadangi kormoranas neįtrauktas į Paukščių apsaugos direktyvoje esančius medžiojamų 
                                               
1 Žr. EP rezoliuciją B4-0138/96 ir 2003 m. sausio 28 d. Žuvininkystės ministrų tarybos išvadas.
2 Žr.: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
3 Žr.: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf
4 1996–2002 m. Bavarija leido nušauti apie 23 000 kormoranų, 2003–2004 m. Prancūzija – apie 30 000 

kormoranų, ir tai neturėjo didelio poveikio regione žiemojančių kormoranų skaičiui.
5 Paskelbta OL C 103, 1979 4 25.
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paukščių rūšių sąrašus (II.1 ir II.2 priedai), reguliari kormoranų medžioklė negalima. 
Paprastai šiai paukščių rūšiai, kaip ir visoms kitoms gamtoje aptinkamoms rūšims, skiriama 
beveik neribota apsauga, uždraudžiant tyčinį žudymą ar gaudymą, tyčinį jų lizdų ir kiaušinių 
naikinimą arba pažeidimą bei tyčinį paukščių trikdymą, ypač jų perėjimo metu. 

Vis dėlto pagal Paukščių apsaugos direktyvą1 valstybės narės siekdamos „apsaugoti nuo 
didelės žalos pasėlius, naminius gyvulius, miškus, žuvininkystę ir vandenį“ arba „dėl floros ir 
faunos apsaugos“ gali nukrypti nuo šių griežtų apsaugos nuostatų, jei nėra kito priimtino 
sprendimo.

Vis dėlto norint gauti tokį išimtinį leidimą būtina pateikti pagrįstus įrodymus, kad gresia 
„didelė žala“2. 

Trūkstant pagrįstų žalos, padarytos žuvininkystei ir laukiniams gyvūnams bei augalams, 
įrodymų, kurie pateisintų nukrypti leidžiančias nuostatas, tokie veiksmai prieštarautų 
Paukščių apsaugos direktyvai. Dėl tam tikros paukščių rūšies patirtos „didelės žalos“ sąvoka 
praktikoje vertinama skirtingai ir todėl ją būtina aiškiai apibrėžti.

Valstybės narės arba jų žemės ir regionai yra atsakingi už vietos arba regionų masto 
priemonių, skirtų kormoranų padarytai žalai riboti, patvirtinimą. 

Galima pateikti įvairių pastaraisiais metais ribotą laiką arba tam tikroje teritorijoje galiojusių 
priemonių pavyzdžių: leidimai nušauti, galioję tam tikrose teritorijose (Švedijoje, Lenkijoje, 
Italijoje, Danijoje, Vokietijoje, Austrijoje), tam tikrais laikotarpiais (Rumunijoje, Estijoje) 
arba nustatytoms kvotoms (Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Slovėnijoje); be to, kai 
kuriais atvejais išduoti leidimai taikyti priemones perinčių paukščių kolonijose (medžiams, 
kuriuose yra lizdų, kirsti, kiaušinių vaisingumui naikinti).

Vis dėlto dalyje valstybių narių, kuriose taip pat yra svarbių perėjimo vietovių (pvz., 
Nyderlanduose, Suomijoje, Belgijoje), neleidžiama imtis jokių kovos su kormoranais 
priemonių netgi akivaizdžios žalos atveju. 

Pagrindiniai klausimai ir veiksmų pasiūlymai

Pranešėjas mano, kad nors pirminė atsakomybė šioje srityje tenka valstybėms narėms ir joms 
pavaldžioms struktūroms, tačiau, kaip įrodyta, vien vietos ir (arba) valstybių narių 
priemonėmis neįmanoma tvariai mažinti kormoranų poveikio Europos žuvų ištekliams ir 
žuvininkystei. Todėl bendras, teisiškai įpareigojantis požiūris, kuris būtų patvirtintas ir 
įgyvendintas visoje Europoje, yra ne tik sveikintinas, bet ir būtinas, be to, visoms 
suinteresuotosioms šalims jis užtikrintų daugiau teisinio apibrėžtumo. 

                                               
1 Žr. 9 straipsnio 1 dalies a punkto antrąją ir trečiąją įtrauką.
2 Nors dažnai ir noriai reikalaujama pateikti moksliškai pagrįstus patirtos žalos įrodymus, tačiau tai nebūtina 

kiekvienu atveju ir ypač tada, kai žala jau padaryta. Remiantis Direktyva pakanka įtikinamų rodiklių, kad 
gresia didelės žalos pavojus. Tačiau įrodymų vertinimas priklauso atsakingų tarnybų kompetencijai.
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Taip pat atsižvelgiant į didelį kormoranų, kaip migruojančių paukščių, judumą atrodo, kad 
siekiant tikslo koordinuotas Europos masto veiksmų arba valdymo planas yra vienintelis 
būdas, kuris jokiu būdu neturi būti vertinamas kaip prieštaraujantis 1979 m. Paukščių 
apsaugos direktyvai. Toks planas, žinoma, užtikrintų pagrindinius šios direktyvos apsaugos 
tikslus, ypač gerą paukščių rūšies „apsaugos būklę“. Siekiama ne paties kormoranų 
populiacijos reguliavimo, bet skirtingų, tačiau visiškai teisėtų tikslų pusiausvyros tvaraus 
žuvų išteklių naudojimo požiūriu: viena vertus, paukščių apsaugos ir paukščių bei žuvų 
įvairovės išsaugojimo ir, kita vertus, teisėto žvejybos ir tvenkinių žuvininkystės įmonių 
intereso ūkiškai naudoti žuvų išteklius. 

Tam būtini naujausi patikimi duomenys apie tikrąją kormoranų populiaciją, nes iki šiol turėti 
skaičiai ne tik labai svyruoja, bet ir dažnai apima skirtingus duomenis (porūšius, skirtingas 
geografines ribas, perinčias populiacijas ir pan.).

Rengiamame pranešime pranešėjas norėtų nagrinėti ypač šiuos klausimus: 

1. Kaip galima gerinti patikimų duomenų apie kormoranų populiacijas mokslinį rinkimą ir 
kaip galima skatinti tokių duomenų registravimą?

2. Ar parengus kormoranų populiacijos valdymo planą būtų galimybių remti dvišalius ir 
daugiašalius mainus ES mastu ir su trečiosiomis valstybėmis moksliniu ir administraciniu 
lygmenimis?

3. Kaip Komisija galėtų paaiškinti skirtingas išvadas kormoranų problemos klausimu, prie 
kurių buvo prieita vykdant projektą REDCAFE (arba INTERCAFE) ir kurios buvo 
pateiktos projekto FRAP ataskaitoje? Ką Komisija mano šiuo klausimu?

4. Kaip galima patikslinti arba siekiant vienodo aiškinimo aiškiau apibrėžti Paukščių 
apsaugos direktyvoje vartojamą „didelės žalos“ sąvoką?

5. Kokie yra argumentai pritarti ar nepritarti tam, kad kormoranai būtų įtraukti į Paukščių 
apsaugos direktyvos II priedo medžiojamų rūšių sąrašą?

6. Ar esama konkrečių moksliškai pagrįstų konkrečių priemonių, kurias koordinuojant ES 
lygmeniu būtų galima pasiekti tvarių rezultatų ribojant kormoranų skaičių?

7. Ar būtų galima praktiškai parengti Europos kormoranų populiacijos valdymo planą? Per 
kiek laiko?

8. Ar turėtų būti sukurta tokio valdymo plano veiksmų koordinavimo, stebėsenos ir 
persvarstymo sistema?

9. Kokių konkrečių veiksmų gali imtis ES įstatymų leidėjas, kad būtų mažinamas neigiamas 
kormoranų populiacijos poveikis žuvininkystei ir akvakultūrai? Kokias teisines priemones 
galima taikyti?
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10. Kokias finansavimo ir infrastruktūros priemones šiuo metu galima taikyti?

11. Koks vaidmuo arba uždaviniai šiuo atveju galėtų tekti Europos Komisijai ir koks 
finansavimas būtų reikalingas?

12. Kaip galima skatinti valstybes nares aktyviai dalyvauti įgyvendinant tokį valdymo planą?
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