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DOKUMENT ROBOCZY

Niniejszy dokument roboczy stanowi podstawę projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego 
dotyczącej sporządzenia „Europejskiego planu zarządzania zasobami kormoranów”, 
służącego ograniczeniu znacznych skutków występowania zwiększonej populacji 
kormoranów na zasoby ryb w europejskich wodach przybrzeżnych i śródlądowych.

Kormorany

Kormorany (Phalacrocorax) są rodziną należącą do rzędu płetwonogich (Pelecaniformes). Są 
to ptaki średniej i dużej wielkości, gniazdujące w koloniach i występujące na całym świecie1.

Najczęściej występującym w Europie gatunkiem kormorana jest kormoran czarny 
(Phalacrocorax carbo), wraz z dwoma praktycznie nie dającymi się odróżnić podgatunkami 
Phalacrocorax carbo carbo („kormoran atlantycki”) oraz Phalacrocorax carbo sinensis 
(„kormoran lądowy”). Mogą one zostać uznane za rodzime gatunki europejskie, spotykane 
zarówno na wybrzeżach, jak i na wodach śródlądowych. Na obszarach śródlądowych 
preferują wody wielkopowierzchniowe, ale w trakcie polowań odbywają loty również do 
mniejszych rzek obszarów podgórskich.

Kormorany są ptakami częściowo wędrownymi, które po okresie lęgowym odbywają bliższe 
lub dalsze rozproszone wędrówki. Przede wszystkim kormorany z zimniejszych stref półkuli 
północnej przelatują w zimie setki kilometrów na południe.

Kormorany żywią się wyłącznie rybami, a dzienne zapotrzebowanie pokarmowe wynosi 
400-600 gramów ryb. Kormorany są oportunistami pokarmowymi, tzn. nie wykazują 
preferencji wobec konkretnych gatunków ryb, lecz żywią się takimi rybami, które w danych 
wodach najłatwiej odłowić. Najczęściej ich ofiarami padają ryby o długości ciała od 10 do 
25 cm, ale zdarzają się również większe egzemplarze do 60 cm i 1 kg wagi.

W trakcie polowania kormorany nurkują z powierzchni wód w linii prostej w głąb, następnie 
aktywnie podążają za zdobyczą, chwytają ją w dziób i wracają na powierzchnię. Jako ptaki 
wybitnie stadne, w większości przypadków kormorany przylatują nad obszary wód
w większych grupach. Zwyczajowo każdy ptak poluje samodzielnie, jednak często również
w grupach od 25 do kilkuset sztuk najpierw okrążają ryby, w wyniku czego
w poszczególnych zbiornikach wodnych w dość krótkim okresie duża część zasobu ryb może 
zostać odłowiona.

Problematyka – kontekst

Ponieważ kormorany są dużymi ptakami długowiecznymi, rozpoczynającymi okres rozrodczy
w wieku 3-5 lat, ich całkowita populacja w Europie wynosi prawdopodobnie (co najmniej) 

                                               
1 Obszary występowania kormoranów są nadzwyczaj rozległe, obejmując wszystkie kontynenty poza 

Antarktydą, chociaż kormorany, żywiące się wyłącznie rybami, nie występują w kontynentalnych i suchych, 
ubogich w wodę regionach Azji Środkowej, Północnej Ameryki i Afryki.
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1,7 do 1,8 miliona sztuk1.

Między innymi przyjęta w 1979 r. dyrektywa w sprawie ochrony ptaków (79/409/EWG) oraz 
przyjęte na jej podstawie środki ochrony ich lęgowisk spowodowały ponadproporcjonalny 
wzrost populacji kormorana, które obecnie osiedlają się już daleko poza swoimi tradycyjnymi 
obszarami gniazdowania, w których nigdy wcześniej nie występowały.

Tak duży nadmiar spowodował już bezpośrednie skutki dla lokalnej populacji ryb
i rybołówstwa w wielu regionach Unii Europejskiej, przez co obecność kormoranów stała się 
ogólnoeuropejskim problemem.

Dla uwidocznienia problemu zasobów ryb w obszarach przybrzeżnych i śródlądowych należy 
podkreślić, że przy dziennym zapotrzebowaniu w wysokości 400-600 gramów ryb kormorany 
odławiają rocznie 300.000 ton ryb z wód europejskich. W wielu państwach członkowskich 
wielokrotnie przekracza to wielkość produkcji zawodowego rybołówstwa śródlądowego oraz 
hodowli ryb w celach spożywczych. Na przykład 300.000 ton to więcej, niż wynosi łączna 
produkcja ryb w akwakulturach Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Węgier i Czech.

Szczególnie znaczące są straty wśród już zagrożonych gatunków ryb, na przykład węgorza, 
lipienia, świnki i innych gatunków składających ikrę w żwirze oraz młodych łososi (smoltów).
W przypadku rybołówstwa za pomocą sieci straty ponoszone są nie tylko wskutek 
zmniejszonych połowów, ale również bezpośrednio wskutek niszczenia sieci.

Jak dotąd nie istniała koordynacja takich działań na szczeblu wspólnotowym ani 
harmonizacja prawa krajowego w tej dziedzinie. Konfliktowi interesów między hodowlą ryb
a ochroną ptaków w przypadku kormorana poświęcone były dwa projekty finansowane przez 
Komisję Europejską w ramach piątego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju2: FRAP 
(zakończony w 2006 r.) oraz REDCAFE (zakończony w 2005 r.). Projekty te doprowadziły 
jednak do odmiennych wniosków.

Na szczeblu międzynarodowym przypadek kormoranów był już omawiany w 1994 r. na 
spotkaniu rady naukowej konwencji bońskiej3, która przyjęła zalecenie sporządzenia planu 
zarządzania populacją kormoranów, który jednak w późniejszym okresie nie przełożył się na 
żaden konkretny katalog działań.

Na szczeblu Unii Europejskiej oficjalne stanowiska w sprawie wspólnotowej strategii mającej 

                                               
1 Dane odnoszą się do trzech populacji europejskich Ph. carbo carbo (Norwegia, Wyspy Brytyjskie, zachodnia 

Francja: średni wzrost z 30.000 do 39.000 par lęgowych), zachodnioeuropejskiej populacji Ph. carbo sinensis
(wzrost z 5.000 do 136.000 par lęgowych) oraz zachodnioeuropejskiej populacji Ph. carbo sinensis (główny 
obszar występowania dorzecze Dunaju, Morze Czarne, Ukraina: wzrost z 5.000 do 113.000 par lęgowych).
W przybliżeniu dla oszacowania populacji całkowitej można zastosować wzór „liczba ptaków lęgowych x 
2,8” (Suter 1995). Podobny rząd wielkości otrzymuje się również przy szacowaniu grup wiekowych poza 
wiekiem rozrodczym.

2 Patrz: www.frap-project.net i www.intercafeproject.net. Projekt INTERCAFE, finansowany w ramach 
programu COST jako kontynuacja programu REDCAFE, zostanie prawdopodobnie zakończony jesienią 
2008 r. 

3 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS); patrz www.cms.int.
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na celu rozwiązanie problemu kormoranów istnieją od 1996 r.1. Na bońskiej konferencji 
EIFAC2 (Europejska Komisja Doradcza ds. Rybactwa Śródlądowego FAO) w listopadzie 
2007 r. zgłoszono niedawno konkretne postulaty w kwestii europejskiego planu zarządzania
w odniesieniu do kormoranów. Większość Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa
i Akwakultury (ACFA) opowiedziała się również za takim planem3.

Środki dozwolone w poszczególnych państwach członkowskich są jak dotąd ukierunkowane 
praktycznie wyłącznie na utrzymanie kormoranów z dala od konkretnych zbiorników 
wodnych lub ich odstraszenie, tzn. skierowanie na inne zbiorniki wodne, na których 
zagrożenie potencjalnymi stratami byłoby mniejsze.

Spośród licznych stosowanych metod w intensywnym rybactwie stawowym sprawdziło się 
przede wszystkim pokrywanie zbiorników siatką elektryczną. W przypadku większych 
stawów oraz wód otwartych, gdzie pokrywanie siatką elektryczną nie jest możliwe, najlepiej 
sprawdzały się środki, w których działaniom odstraszającym towarzyszyły pojedyncze 
przypadki odstrzału4. Jednak - pomijając duże nakłady - skuteczność wszystkich metod 
odstraszania jest ograniczona z tego względu, że są one skuteczne jedynie w przypadku 
niewielkiej całkowitej liczby ptaków w regionie, kiedy mogą one znaleźć dostateczną ilość 
pożywienia w innych, niedalekich zbiornikach wodnych.

Jak dotąd jednie w niewielu państwach członkowskich i niewielu przypadkach, za wyjątkiem 
Danii, udzielano zezwolenia na podejmowanie działań i ingerencję wobec kolonii lęgowych.

Jak dotąd ograniczenie obszarów lęgowych było jedynym czynnikiem umożliwiającym trwałe 
ograniczenie rozprzestrzeniania się kormoranów. Inne dostępne metody, jak niszczenie miejsc 
gniazdowania, zakłócanie okresu lęgowego lub pokrywanie jaj olejem, okazały się z różnych 
powodów zbyt pracochłonne, kosztowne lub politycznie kontrowersyjne, aby można je było 
zastosować w sposób systematyczny.

Sytuacja prawna

Kormoran jest naturalnie występującym gatunkiem ptaka i z tego względu jest objęty 
dyrektywą 79/409/EWG Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa5.

W przeciwieństwie do nigdy niezagrożonego podgatunku Phalacrocorax carbo carbo 
(„kormoran atlantycki”), podgatunek Ph. carbo sinensis był początkowo uwzględniony
w załączniku i na liście tych gatunków ptaków, wobec których obowiązują szczególne środki 
ochrony. Jednakże w 1997 r. został on skreślony z tej listy, ponieważ od 1995 r. sytuacja 
populacji tego podgatunku utrzymywała się na korzystnym poziomie.

                                               
1 Patrz: rezolucja Parlamentu Europejskiego B4-0138/96 oraz konkluzje Rady ds. Rybołówstwa z 28.1.2003 r.
2 Patrz: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
3 Patrz: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf 
4 W latach 1996-2002 Wolne Państwo Bawaria udzieliło zezwolenia na odstrzał ok. 23.000 kormoranów, 

Francja na 30.000 w latach 2003-2004, bez znaczącego wpływu na liczbę kormoranów zimujących w tym 
regionie.

5 Opublikowana w Dzienniku Urzędowym C 103 z 25.4.1979 r.
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Ponieważ kormoran nie znajduje się na zamieszczonej w dyrektywie o ochronie ptaków liście 
gatunków, na które można polować (załączniki II.1 oraz II.2), nie zezwala się na prowadzenie 
regularnych polowań. Ten gatunek ptactwa zasadniczo podlega, podobnie jak wszystkie inne 
występujące naturalnie gatunki, prawie całkowitej ochronie poprzez zakaz celowego 
chwytania lub zabijania, celowego uszkadzania bądź niszczenia gniazd i jaj oraz celowego 
zakłócania, w szczególności w okresie lęgowym.

Jednakże zgodnie z dyrektywą o ochronie ptaków1 państwa członkowskie mogą odstąpić od 
tych ścisłych środków ochronnych „w celu zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu 
do zbóż, inwentarza żywego, lasów, rybołówstwa i wody” lub „w celu ochrony flory i fauny”,
o ile nie istnieją inne zadowalające rozwiązania.

Jednak dla zatwierdzenia takiego odstępstwa konieczne jest przedłożenie niepodważalnych 
dowodów, że występuje zagrożenie wystąpieniem „znacznych szkód”2.

Wobec braku kluczowych dowodów szkód wobec gospodarstw rybnych oraz dziko żyjącej 
fauny i flory, które uzasadniałyby przyznanie odstępstwa, takie działania byłyby sprzeczne
z dyrektywą o ochronie ptaków. Pojęcie „znacznych szkód” spowodowanych przez gatunek 
ptaków jest w praktyce interpretowane w zróżnicowany sposób i z tego względu konieczne 
jest przyjęcie wyraźnej definicji.

W ten sposób państwa członkowskie oraz ich jednostki samorządowe i regiony są właściwe 
do zatwierdzenia lokalnych lub regionalnych środków służących ograniczeniu szkód 
powodowanych przez kormorany.

W ostatnich latach pojawiło się kilka ograniczonych czasowo bądź obszarowo przykładów: 
np. zezwolenia na odstrzał na określonych obszarach (Szwecja, Polska, Włochy, Dania, 
Niemcy, Austria), w określonych terminach (Rumunia, Estonia) lub dla określonych kwot 
(Francja, Zjednoczone Królestwo, Słowenia); ponadto okazjonalne zezwolenia na ingerencję
w kolonie lęgowe (ścinanie drzew z gniazdami, wywoływanie niepłodności jaj).

Z kolei w niektórych państwach członkowskich będących istotnymi obszarami lęgowymi 
(np. Holandia, Finlandia, Belgia) nie zezwala się na jakiekolwiek działania przeciwko 
kormoranom, również w przypadku powstania ewidentnych szkód.

Kluczowe kwestie i propozycje operacyjne

Zdaniem sprawozdawcy mimo że w tej dziedzinie właściwe są przede wszystkim państwa 
członkowskie i podległe im struktury, to jak widać działania podejmowane wyłącznie na 
poziomie lokalnym lub krajowym nie są w stanie w trwały sposób ograniczyć wpływu 
kormoranów na europejskie zasoby ryb i rybołówstwo. Z tego względu wspólne, wiążące 
prawnie podejście, akceptowane i realizowane powszechnie w całej Europie byłoby nie tylko 
pożądane, ale wręcz konieczne, a ponadto zapewniłoby wszystkim zainteresowanym grupom 
                                               
1 Patrz art. 9 ust. 1 lit. a), tiret drugie i trzecie.
2 Wprawdzie często żądano przedłożenia „naukowych dowodów” powstałych strat, ale nie jest to konieczne w 

każdym pojedynczym przypadku, a już zdecydowanie nie wtedy, jeżeli szkody już powstały. Zgodnie z 
dyrektywą wystarczającym dowodem byłyby wyraźne wskaźniki, że istnieje zagrożenie powstaniem 
znacznych szkód. Jednakże ocena przedstawionych dowodów leży w gestii właściwych organów.
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większą pewność prawną.

Również ze względu na ich dużą mobilność jako ptaków wędrownych, skoordynowany plan 
działania lub plan zarządzania na poziomie europejskim wydaje się być jedynym celowym 
podejściem, którego w żaden sposób nie należy odbierać jako sprzecznego z celami przyjętej
w 1979 r. dyrektywy o ochronie ptaków. Taki plan oczywiście zapewniałby realizację 
najważniejszych celów ochrony, wynikających z dyrektywy, w szczególności zachowanie 
„dobrej ochrony” tego gatunku ptaków. Celem nie jest samo uregulowanie populacji 
kormoranów, ale osiągnięcie równowagi między zróżnicowanymi, ale całkowicie 
uzasadnionymi celami w rozumieniu trwałego wykorzystania zasobów ryb: z jednej strony 
ochrona ptaków i zachowanie zróżnicowanej fauny ptasiej i rybnej, a z drugiej uzasadnione 
interesy rybaków i operatorów gospodarstw rybnych w celu gospodarczego wykorzystania 
zasobów ryb.

W tym celu konieczne są również aktualne, wiarygodne dane dotyczące faktycznej populacji 
kormoranów, ponieważ dostępne dotychczas dane nie tylko znacznie się między sobą różnią, 
ale często odwołują się do różnych wskaźników (podgatunki, różne podziały geograficzne, 
populacje lęgowe itp.).

Z tego względu proponowane sprawozdanie powinno odnosić się w szczególności do 
następujących kwestii:

1. W jaki sposób można usprawnić pozyskiwanie wiarygodnych danych naukowych 
dotyczących wielkości populacji kormoranów oraz w jaki sposób można wspierać 
pozyskiwanie takich danych? 

2. Czy w przypadku opracowania planu zarządzania w odniesieniu do kormoranów istnieją 
możliwości wspierania dwu- i wielostronnej wymiany na poziomie naukowym
i administracyjnym, zarówno w ramach UE, jak i z państwami trzecimi?

3. W jaki sposób Komisja Europejska wyjaśni odmienne wnioski w odniesieniu do kwestii 
kormoranów w przypadku projektów REDCAFE i INTERCAFE z jednej strony
a sprawozdaniem w sprawie FRAP z drugiej strony? Co zdaniem Komisji z tego wynika?

4. W jaki sposób możliwe jest doprecyzowanie lub lepsze zdefiniowanie pojęcia „znacznych 
szkód”, zawartego w dyrektywie o ochronie ptaków, w celu osiągnięcia jednolitej 
interpretacji? 

5. Co przemawia za i przeciw umieszczeniu kormorana na zamieszczonej w załączniku II 
dyrektywy o ochronie ptaków liście gatunków, na które można polować?

6. Czy istnieją uzasadnione naukowo, konkretne działania, które mogłyby spowodować 
trwałe ograniczenie liczby kormoranów w przypadku ich skoordynowania na poziomie 
UE?

7. Jak sporządzenie „Europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów” byłoby 
wykonalne w praktyce? W jakim okresie? 

8. Czy należy stworzyć mechanizm koordynacji, nadzoru i kontroli działań w ramach 
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takiego planu zarządzania?

9. Co konkretnie mogą uczynić legislatorzy UE dla ograniczenia negatywnego wpływu 
populacji kormoranów na rybołówstwo i akwakulturę? Jakie środki prawne są dostępne
w tym celu?

10. Jakie środki finansowe i infrastrukturalne są obecnie dostępne w tym celu?

11. Jaką rolę lub jakie zadania mogłaby w tym kontekście przejąć Komisja Europejska i jakie 
środki finansowe byłyby w tym przypadku konieczne?

12. W jaki sposób można zachęcić państwa członkowskie do aktywnego uczestnictwa
w takim planie zarządzania?
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