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DARBA DOKUMENTS

Pamatojoties uz šo darba dokumentu tiks izstrādāts Eiropas Parlamenta rezolūcijas projekts 
par „Eiropas kormorānu skaita pārvaldības plāna” izveidošanu, lai samazinātu kormorānu 
skaita pieauguma milzīgo ietekmi uz zivju krājumiem Eiropas piekrastēs un iekšējos ūdeņos.

Kormorāni

Kormorāni (Phalacrocorax) ir pelikānveidīgo kārtas (Pelecaniformes) putnu suga. Tie mēdz 
būt vidēji lieli līdz lieli ūdensputni, kas ligzdo kolonijās un ir izplatīti visā pasaulē1.

Eiropā izplatītākā kormorānu suga ir lielie kormorāni Phalacrocorax carbo, kam ir divas 
apakšsugas ar ļoti niecīgām atšķirībām: Phalacrocorax carbo carbo („Atlantijas kormorāns”) 
un Phalacrocorax carbo sinensis („sauszemes kormorāns”). Šo sugu putnus var uzskatīt par 
Eiropā mītošiem putniem, kuri ir sastopami gan jūras piekrastēs, gan arī pie iekšējiem 
ūdeņiem. Iekšzemē tie pārsvarā apmetas pie lielākām ūdenstilpnēm, taču medībās tie dodas 
arī uz mazākām upēm kalnu apvidos.

Kormorāni ir daļēji migrējoši putni, kas pēc ligzdošanas sezonas beigām dodas arī tālākos 
pārlidojumos. Vispirms jau ziemeļu puslodes mēreni kontinentālā klimata apgabalos mītošie 
kormorāni ziemā bieži vien migrē simtiem kilometru uz dienvidiem.

Kormorāni pārtiek tikai no zivīm, dienā tiem nepieciešami 400–600 grami zivju.
Kormorāniem garšo dažādas zivis, tie nav iemīļojuši kādu īpašu zivju sugu, bet pārtiek no tām 
zivīm, kuras attiecīgajos ūdeņos visvieglāk nomedīt. Pārsvarā tie ķer 10 līdz 25 cm garas 
zivis, kā arī lielākas, tie var pieveikt pat līdz 60 cm garas un kilogramu smagas zivis.

Medību laikā kormorāni strauji ienirst ūdenī, aktīvi seko medījumam, satver to ar knābi un 
izvelk savu lomu ūdens virspusē. Būdami izteikti bara putni, kormorāni medībās pie ūdeņiem 
bieži dodas lielākās grupās. Parasti tad katrs putns medī atsevišķi, taču bieži vien tie medī arī 
grupās no 25 līdz pat vairākiem simtiem putnu, kas zivis vispirms aplenc, tādējādi tie no 
atsevišķām ūdenstilpnēm relatīvi īsā laika periodā var izķert lielu apjomu zivju krājumu.

Problēmas būtība

Tā kā kormorāni, kā jau lielie putni ilgdzīvotāji, sāk ligzdot tikai tad, kad sasnieguši 3 līdz 
5 gadu vecumu, šo putnu kopējais skaits Eiropā ir pieaudzis (vismaz) līdz 1,7–1,8 miljoniem2.

                                               
1 Kormorāni ir sastopami visos kontinentos, izņemot Antarktīdu, tomēr, tā kā tie pārtiek tikai no zivīm, tie nav 

sastopami kontinentālajos un sausajos Centrālāzijas, Ziemeļamerikas un Āfrikas lielajos apgabalos, kur ir 
maz ūdeņu.

2 Šie skaitļi attiecas uz trim Eiropas subpopulācijām: Ph. carbo carbo (Norvēģija, Britu salas, Rietumfrancija 
— pakāpenisks pieaugums no 30 000 līdz 39 000 ligzdojošu pāru), Rietumeiropas Ph. carbo sinensis
populāciju (pieaugums no 5000 līdz 136 000 ligzdojošu pāru) un Austrumeiropas Sinensis populāciju 
(galvenā mājvieta — Donavas reģions, Melnā jūra, Ukraina; pieaugums no 5000 līdz 113 000 ligzdojošu 
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Turklāt 1979. gadā pieņemtā Putnu aizsardzības direktīva (79/409/EEK) un no tās izrietošie 
pasākumi ligzdošanas vietu aizsardzībai ir noveduši pie neproporcionāli lielas kormorānu 
populācijas, kas pa šo laiku ir izplatījusies tālu aiz kormorānu tradicionālajām ligzdošanas 
vietām tādos reģionos, kādos tie līdz šim nebija sastopami.

Šis milzīgais putnu skaits daudzos Eiropas Savienības apgabalos ir tieši ietekmējis vietējo 
zivju populāciju, respektīvi, zivsaimniecību, un tādējādi kormorānu esību padarījis par 
Eiropas mēroga problēmu.

Lai izskaidrotu piekrastes un iekšējo ūdeņu zivju krājumu problēmas būtību, ir jāuzsver, ka 
kormorāni, dienā apēdot no 400 līdz 600 kg zivju, gada laikā Eiropas ūdenskrātuvju zivju 
skaitu samazina vairāk nekā par 300 000 tonnu. Daudzās dalībvalstīs tas daudzkārt pārsniedz 
to pārtikā izmantojamo zivju skaitu, ko saražo profesionālā zveja un zivaudzētavas.
Piemēram, 300 000 tonnas ir vairāk nekā Francijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas, Ungārijas un 
Čehijas akvakultūras kopējais saražotais zivju daudzums.

Sevišķi iespaidīgi zaudējumi rodas jau tā apdraudētajām zivju sugām, piemēram, zušiem, 
alatām, vimbām un citām zivīm, kas nārsto grantī, kā arī lašu mazuļiem (Smolts). Zveja ar 
tīkliem cieš zaudējumus ne tikai tāpēc, ka samazinās nozvejas iespējas, bet arī tāpēc, ka rodas 
tiešie zaudējumi saplēsto tīklu dēļ.

Tādi pasākumi kā Eiropas mēroga koordinācija, respektīvi, valstu tiesību aktu saskaņošana, 
šajā nozarē līdz šim nav notikuši. Divos projektos, ko Eiropas Komisija finansējusi saistībā ar 
5. Pamatprogrammu pētniecībai un attīstībai, — FRAP (noslēgts 2006. gadā) un REDCAFE
(noslēgts 2005. gadā)1 — runa, cita starpā, ir arī par interešu konfliktu starp zivkopību un 
putnu aizsardzību kormorānu gadījumā, un turklāt tajos tiek izdarīti dažādi secinājumi.

Starptautiskā mērogā par kormorānu lietu diskutēja jau 1994. gadā Bonnas Konvencijas 
zinātnisko konsultantu sanāksmē2, kur ieteica izstrādāt kormorānu skaita pārvaldības plānu, 
kas tālāk tomēr neizveidojās par konkrētu pasākumu programmu.

Kopš 1996. gada ES līmenī ir izstrādāti atzinumi par Kopienas stratēģiju, lai risinātu 
problēmas saistībā ar kormorāniem.3 2007. gada novembrī Bonnā rīkotajā EIFAC (ANO 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Eiropas Iekšzemes zvejas padomdevēja komiteja) 
konferencē4 tika formulētas konkrētas prasības izstrādāt Eiropas līmeņa pārvaldības plānu 
kormorānu jautājumā. Arī ACFA (Padomdevēja komiteja zivsaimniecības un akvakultūras 
jautājumos) ir daudzkārt izteikusi vajadzību izstrādāt šādu plānu5.

Dažu dalībvalstu līdz šim atļautie pasākumi pārsvarā tika virzīti tikai uz to, lai atturētu, 
respektīvi, aizbaidītu, kormorānus no konkrētām ūdenskrātuvēm, tas nozīmē novirzīt tos uz 

                                                                                                                                                  
pāru). Putnu kopējā skaita aprēķināšanai var izmantot šādu pamatformulu: ligzdojošo putnu skaitu reizina ar 
koeficientu 2,8 (Suter 1995). Līdzīgā veidā var aprēķināt neligzdojošo putnu skaitu attiecīgajās vecuma 
grupās.

1 sk. www.frap-project.net un www.intercafeproject.net; programmu INTERCAFE, kas finansēta saistībā ar 
programmu COST un seko pēc programmas REDCAFE, paredzēts noslēgt 2008. gada rudenī. 

2 Konvencija par savvaļas dzīvnieku migrējošo sugu aizsardzību (CMS); sk. www.cms.int
3 sk. EP Rezolūciju B4-0138/96, kā arī Zivsaimniecības Padomes 2003. gada 28. janvāra secinājumus
4 sk. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
5 sk. http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf 
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citām ūdenskrātuvēm, kur to nodarītais kaitējums būtu mazāks.

Daudzu intensīvajā dīķsaimniecībā pielietoto metožu vidū vispirms ir attaisnojusies 
ūdenskrātuvju pārklāšana. Pie lielākiem dīķiem un atklātiem ūdeņiem, kur nevar izmantot 
pārklāšanu, visiedarbīgākie bija tādi pasākumi, kad aizbaidīšana tika papildināta ar atsevišķu 
putnu izšaušanu.1 Tomēr visu aizbaidīšanas metožu efektivitāti, neskatoties uz augstajiem 
izdevumiem, ierobežo tas, ka tās darbojas tikai tad, ja putnu kopējais skaits reģionā ir relatīvi 
neliels un tie var atrast pietiekami daudz barības citās tuvākajās ūdenskrātuvēs.

Pasākumi un iejaukšanās ligzdošanas kolonijās līdz šim bija atļauti tikai dažās dalībvalstīs, 
turklāt arī tajās, izņemot Dāniju, tikai dažos atsevišķos gadījumos.

Ligzdošanas vietu skaita samazināšanās līdz šim bija vienīgais apstāklis, kas kormorānu 
izplatību varēja ilgstoši ierobežot. Citi pieejamie pasākumi, piemēram, ligzdošanas vietu 
izpostīšana, traucēšana perēšanas laikā vai olu apsmidzināšana ar eļļu, dažādu iemeslu dēļ bija 
vai nu pārāk darbietilpīgi un dārgi, vai arī politiski pretrunīgi, lai tos varētu izmantot 
sistemātiski.

Tiesiskā situācija

Kormorāni ir dabā sastopama putnu suga, un kā tādi tie iekļauti 1979. gada 2. aprīļa Padomes 
Direktīvā 79/409/EEK par savvaļas putnu sugu saglabāšanu2.

Pretstatā nekad neapdraudētajai apakšsugai Phalacrocorax carbo carbo („Atlantijas 
kormorāns”) apakšsuga Ph. carbo sinensis sākotnēji bija iekļauta 1. pielikumā to putnu sugu 
sarakstā, uz kuriem attiecas īpaši aizsardzības pasākumi. Taču 1997. gadā tā tika izsvītrota no 
saraksta, jo šajā apakšsugā kopš 1995. gada vairs nebija novērojams nelabvēlīgs putnu skaits.

Tā kā kormorāni nav iekļauti Putnu aizsardzības direktīvas medījamo putnu sugu sarakstā 
(II pielikuma 1. un 2. punkts), nav iespējama to regulāra medīšana. Šī putnu suga, kā jau 
parasti visas dabā sastopamās sugas, bauda pilnīgu aizsardzību, putnus ir aizliegts ar nodomu 
ķert vai nogalināt, apzināti bojāt vai izpostīt to ligzdas un olas, kā arī apzināti traucēt, īpaši 
perēšanas laikā.

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar Putnu aizsardzības direktīvu3, „lai novērstu ievērojamus 
zaudējumus kultūrām, lopiem, mežiem, zvejas apgabaliem un ūdenskrātuvēm” vai „lai 
aizsargātu augus un dzīvniekus”, var atkāpties no šiem stingrajiem aizsardzības pasākumiem, 
kamēr nav pieejams cits apmierinošs risinājums.

Lai atļautu šādu izņēmumu, jābūt pamatotiem pierādījumiem, ka var rasties „ievērojami 
zaudējumi”4.

                                               
1 Freistaat Bayern laikā no 1996. līdz 2002. gadam atļāva nošaut 23 000 kormorānu, Francija — 30 000 laikā 

no 2003. līdz 2004. gadam, kas būtiski neietekmēja šajos reģionos ziemojošo kormorānu skaitu.
2 Publicēts Oficiālajā Vēstnesī C 103, 25.4.1979.
3 Sal. 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts, otrais un trešais ievilkums.
4 Lai gan labprāt un bieži tiek pieprasīti „zinātniski pierādījumi” par radīto kaitējumu, tomēr katrā atsevišķā 

gadījumā tas nav nepieciešams, un nekādā gadījumā tad, ja kaitējums jau ir radies. Saskaņā ar direktīvu 
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Izšķirošo pierādījumu trūkuma dēļ par kaitējumu zvejas vietām un savvaļas dzīvniekiem un 
augiem, kas attaisnotu šo atkāpi, tāda veida darbības būtu pretrunā Putnu aizsardzības 
direktīvai. Kādas putnu sugas radīto „ievērojamo zaudējumu” jēdziens praksē tiek skaidrots 
dažādi un tādēļ prasa skaidru definīciju.

Tādējādi dalībvalstis, t.i., to zemes un reģioni, ir atbildīgas par kormorānu radīto zaudējumu 
ierobežošanas pasākumu atļaušanu vietējā, reģionālā mērogā.

Pēdējos gados ir bijuši dažādi īslaicīgi vai teritoriāli ierobežoti gadījumi, piemēram, 
izšaušanas atļaujas noteiktos apgabalos (Zviedrijā, Polijā, Itālijā, Dānijā, Vācijā, Austrijā), 
noteiktos laika periodos (Rumānijā, Igaunijā) vai pēc noteiktām kvotām (Francijā, 
Apvienotajā Karalistē, Slovēnijā); arī gadījuma atļaujas iejaukties ligzdošanas kolonijās 
(ligzdošanas koku nociršana, olu sabojāšana).

Toties dažās valstīs, kas ir nozīmīgas ligzdošanas vietas (piem., Nīderlande, Somija, Beļģija), 
netiek atļauti nekādi pasākumi pret kormorāniem, pat ne redzama kaitējuma gadījumā.

Galvenie jautājumi un priekšlikumi

Referents uzskata, ka, lai gan primārā atbildība šajā jomā attiecas uz dalībvalstīm un to 
iestādēm, tikai vietējie un/vai valstu pasākumi ir izrādījušies nespējīgi ilglaicīgi samazināt 
kormorānu ietekmi uz Eiropas zivju krājumiem un zveju. Vienota, tiesiski saistoša pieeja, kas 
tiktu pieņemta un īstenota Eiropas mērogā, tādēļ ir ne vien apsveicama, bet arī noteikti 
nepieciešama, un tā garantētu lielāku tiesisko drošību it īpaši visām iesaistītajām interešu 
grupām.

Arī ņemot vērā kormorāna kā gājputna plašās pārvietošanās spējas, Eiropas mērogā saskaņots 
darbību plāns, t.i., pārvaldības plāns, izrādās vienīgā mērķtiecīgā pieeja, kas nekādā gadījumā 
nav jāuzskata par neatbilstīgu 1979. gada Putnu aizsardzības direktīvas mērķiem. Proti, šāds 
plāns, protams, nodrošinātu šīs direktīvas galvenos aizsardzības mērķus, it īpaši „labvēlīgus 
aizsardzības apstākļus” šai putnu sugai. Kormorānu populācijas regulēšanas mērķis ir nevis 
pašmērķis, bet gan izlīdzinājums starp dažādiem likumīgiem mērķiem, kuru būtība ir ilglaicīgi 
izmantot zivju krājumus: putnu aizsardzība un daudzveidīgas putnu un zivju faunas 
saglabāšana, no vienas puses, kā arī zvejnieku un dīķu saimnieku likumīgās intereses zivju 
krājumu ekonomiskai izmantošanai, no otras puses.

Tādēļ ir nepieciešami arī aktuāli, uzticami dati par kormorānu reālo populāciju, jo līdz šim 
pieejamie skaitļi ir ne tikai svārstīgi, bet arī bieži vien attiecas uz dažādiem kritērijiem 
(apakšsugas, atšķirīgie ģeogrāfiskie ierobežojumi, ligzdojošās populācijas utt.).

Iesniedzamajā ziņojumā vajadzētu aplūkot šādus jautājumus:

1. Kā var uzlabot uzticamu zinātnisku datu apkopošanu par kormorānu daudzumu un kā var 
veicināt šādu datu apkopošanu? 

2. Vai, izstrādājot pārvaldības plānu kormorānu jautājumā, pastāv iespējas veicināt divpusējo 

                                                                                                                                                  
pietiek ar pārliecinošiem rādītājiem, ka draud ievērojams kaitējums. Tomēr pamatojuma novērtējums ir 
attiecīgo iestāžu kompetencē.
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un daudzpusējo apmaiņu zinātniskā un pārvaldības līmenī ES dalībvalstu starpā un ar 
trešām valstīm?

3. Kā Eiropas Komisija izskaidro projektu REDCAFE un INTERCAFE un projekta FRAP
ziņojuma atšķirīgos secinājumus par problēmām saistībā ar kormorāniem? Kādus 
secinājumus Komisija no tā izdara?

4. Kā direktīvā par putnu aizsardzību var precizēt vai skaidrāk definēt jēdzienu „ievērojams 
kaitējums”, lai nodrošinātu vienotu formulējumu? 

5. Kas runā par un kas runā pret to, lai kormorānus iekļautu putnu aizsardzības direktīvas 
II pielikuma sarakstā, kurā uzskaitītas putnu sugas, ko drīkst medīt?

6. Vai ir izstrādāti zinātniski pamatoti konkrēti pasākumi, kas, ja tos koordinē ES līmenī, 
varētu sniegt ilgtspējīgus rezultātus attiecībā uz kormorānu skaita ierobežošanu?

7. Kā praktiski varētu īstenot Eiropas līmeņa pārvaldības plānu attiecībā uz kormorānu 
daudzumu? Kādos laika periodos? 

8. Vai ir jāizveido mehānisms, lai koordinētu, pārraudzītu un pārbaudītu pasākumus saistībā 
ar šādu pārvaldības plānu?

9. Ko ES likumdevējs var konkrēti darīt, lai mazinātu kormorānu daudzuma negatīvo 
ietekmi uz zveju un akvakultūru? Kādas tiesiskās aizsardzības formas var izmantot šajā 
gadījumā?

10. Kādi finanšu un infrastruktūras līdzekļi šobrīd ir izmantojami?

11. Kāda nozīme varētu būt Eiropas Komisijai vai kādus uzdevumus tā varētu veikt, un kāds 
finansējums tam būtu vajadzīgs?

12. Kā var mudināt dalībvalstis aktīvi iesaistīties šādā pārvaldības plānā?
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