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DOCUMENT DE LUCRU

Acest document de lucru constituie baza unui proiect de rezoluție a Parlamentului European 
privind elaborarea unui „Plan european de administrare a efectivelor de cormorani” pentru a 
reduce consecințele semnificative ale prezenței tot mai mari a cormoranilor asupra efectivelor 
piscicole din apele de coastă și interioare europene.

Cormoranii 
Cormoranii (Phalacrocorax) sunt un gen din ordinul Pelecaniformes. Este vorba de păsări de 
apă de mărimi între mijlocie și mare, care trăiesc în colonii și sunt răspândite în întreaga 
lume1.

Cea mai răspândită specie de cormoran din Europa este cormoranul mare Phalacrocorax 
carbo, cu două subspecii care nu se deosebesc prea mult: Phalacrocorax carbo carbo 
(cormoranul mare, rasa atlantică) și Phalacrocorax carbo sinensis (cormoranul mare, rasa 
continentală). Ei pot fi caracterizați drept o specie de păsări autohtone din Europa care se 
poate întâlni atât pe coastele mării, cât și în apele de interior. În zonele continentale interioare, 
cormoranii preferă de cele mai multe ori apele cu suprafețe întinse, însă zboară să vâneze și în 
râurile mai mici din zonele de dealuri.

Cormoranii sunt păsări semi-migratoare, care după perioada de reproducere migrează pe 
distanțe mai mari sau mai mici. În special, cormoranii din zonele reci-temperate din emisfera 
nordică migrează iarna adesea sute de kilometri spre sud.

Cormoranii se hrănesc exclusiv cu pește, având un necesar zilnic de hrană de 400-600 g de 
pește. Cormoranii sunt o specie cu „hrănire oportunistă”, adică nu au o preferință pentru 
anumite specii de pești, ci se hrănesc cu orice pește poate fi prins mai ușor în apele respective. 
Cel mai frecvent sunt consumați pești între 10 și 25 cm lungime, însă și exemplare mari de 
până la 60 cm și 1 kg greutate pot fi prinse de această pasăre.

Pentru a prinde peștele, cormoranii se cufundă vertical în apă, prada este urmărită activ, prinsă 
cu ciocul și adusă la suprafață. În calitate de păsări care trăiesc în colonii, cormoranii pornesc 
la vânătoare de cele mai multe ori în stoluri destul de mari care zboară deasupra apei. De
regulă, fiecare pasăre vânează singură, însă adesea și în grupuri de 25 până la câteva sute de 
păsări, care mai întâi înconjoară peștii, ceea ce are ca rezultat că, în unele ape, într-o perioadă 
relativ scurtă, poate fi consumat un procent mare din efectivele piscicole.

Problematica – Stare de fapt

Deoarece cormoranul, ca pasăre de mari dimensiuni cu durată mare de viață, începe să se 
reproducă abia pe la 3-5 ani, populația totală din Europa se cifrează probabil la (cel puțin) 1,7 

                                               
1 Cormoranii sunt răspândiți pe o suprafață extrem de mare și sunt prezenți pe toate continentele în afara 

Antarcticii, dar – fiindcă sunt consumatori exclusiv de pește – nu sunt prezenți și în regiunile continentale, 
aride și lipsite de ape din Asia Centrală, America de Nord și Africa.
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– 1,8 milioane de păsări2. 

Printre altele, Directiva privind conservarea păsărilor (79/409/CE) adoptată în 1979, precum 
și măsurile de protecție a punctelor de reproducere determinate de aceasta au dus la o creștere 
exagerată a populației de cormorani, care între timp s-au stabilit mult în afara zonelor lor 
tradiționale de reproducere, în regiuni în care nu mai fuseseră întâlniți până atunci.

Aceste efective exagerat de mari au avut în multe zone ale Uniunii Europene consecințe 
asupra populațiilor locale de pește, respectiv asupra pescuitului, și, prin aceasta, au făcut ca 
prezența cormoranilor să devină o problemă la nivelul întregii Europe.

Pentru a se ilustra problema efectivelor piscicole din apele de coastă și interioare, s-a 
evidențiat faptul că, în condițiile unui consum zilnic de 400-600 g de pește, aceste păsări fac 
să dispară anual peste 300 000 de tone de pește din apele europene. În multe state membre, 
cantitatea de pește consumată de cormorani este de mai multe ori mai mare decât producția 
obținută de pescuitul profesionist din apele interioare și din crescătoriile de pește de consum. 
De exemplu, 300 000 de tone înseamnă mai mult decât producția piscicolă din acvacultură din 
Franța, Spania, Italia, Germania, Ungaria și Republica Cehă împreună.

Deosebit de grave sunt pierderile la speciile de pești amenințate cu dispariția, cum ar fi 
anghila, lipanul, scobarul și alți pești care își depun icrele în pietriș, precum și somonii tineri. 
Industria pescuitului are de suferit nu numai prin reducerea oportunităților de a prinde pește, 
ci și prin pagubele directe provocate prin distrugerea plaselor.

Până acum nu a avut loc o coordonare la nivelul UE a unor măsuri cum ar fi armonizarea 
normelor juridice naționale din acest domeniu. Două proiecte finanțate de Comisia Europeană 
în cadrul celui de-al cincilea Program cadru pentru cercetare și dezvoltare3, FRAP (încheiat în 
2006) și REDCAFE (încheiat în 2005) s-au ocupat, printre altele, și de conflictul de interese 
dintre protecția păsărilor și protecția peștilor, în cazul cormoranilor, dar au ajuns la concluzii 
diferite.

La nivel internațional, cazul cormoranilor a fost discutat deja în 1994, la reuniunea 
Comitetului științific al Convenției de la Bonn4 fiind făcută recomandarea de a se elabora un 
plan de administrare a efectivelor de cormorani, care nu s-a concretizat însă în nicio măsură 
concretă, în perioada următoare.

Poziții oficiale la nivelul UE în favoarea unei strategii comune de soluționare a problemei 

                                               
2 Cifrele se referă la cele trei subpopulații europene: Ph. carbo carbo (Norvegia, Insulele britanice, vestul 

Franței: o creștere moderată de la 30 000 la 39 000 de perechi reproducătoare), populația vest-europeană de 
Ph. carbo sinensis (creștere de la 5 000 la 136 000 de perechi reproducătoare) și populația est-europeană de 
Ph. Carbo sinensis (principalele zone de răspândire fiind zona Dunării, Marea Neagră, Ucraina: creștere de la 
5 000 la 113 000 de perechi reproducătoare). Ca regulă fundamentală a estimărilor privind populația totală se 
poate folosi formula: „numărul de păsări reproducătoare X factorul 2,8“ (Suter 1995). O ordine similară de 
mărimi rezultă și la estimările grupurilor de păsări bătrâne ne-reproducătoare.

3 A se vedea www.frap-project.net și www.intercafeproject.net: INTERCAFE, finanțat în cadrul programului 
COST, a urmat programului REDCAFE și va fi finalizat în toamna anului 2008. 

4 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS); a se vedea www.cms.int.
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cormoranilor există din 19965. Cereri concrete privind un plan de administrare european 
pentru cormorani au fost avansate recent la Conferința de la Bonn a EIFAC6 (Comisia 
europeană consultativă pentru pescuitul în apele interioare – European Inland Fisheries 
Advisory Commission – din cadrul FAO) din noiembrie 2007. ACFA (Comitetul consultativ 
pentru pescuit și acvacultură - Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture) s-a 
pronunțat, de asemenea, în majoritate pentru un asemenea plan7.

Măsurile luate până acum în diferite state membre vizează aproape numai să țină departe 
cormoranii de anumite întinderi de apă, respectiv să-i alunge, adică să-i îndrepte spre alte 
întinderi de apă unde pericolul de a face pagube este mai mic.

Dintre numeroasele metode folosite, în cazul iazurilor piscicole cu producție intensivă s-a 
dovedit eficientă mai ales acoperirea bazinelor de apă. În cazul iazurilor mai mari și în cel al 
apelor libere, unde acoperirile nu sunt practicabile, măsurile respective au fost mai eficiente 
când acțiunea de alungare a fost sprijinită de împușcarea unor exemplare.8 Eficiența tuturor 
metodelor de alungare este, firește, limitată – făcând abstracție de eforturile mari implicate –
de faptul că ele funcționează numai dacă numărul total al păsărilor din regiune este relativ 
redus, astfel încât ele pot găsi suficientă hrană într-o altă zonă acvatică, situată relativ 
aproape.

Măsurile și intervențiile în coloniile de reproducere au fost până acum permise numai în 
câteva state membre și aici numai în puține cazuri izolate, cu excepția Danemarcei.

Reducerea zonelor de reproducere a acestora a fost până acum singurul factor care a putut să 
limiteze durabil răspândirea cormoranilor. Alte măsuri disponibile, cum ar fi distrugerea 
cuibarelor, perturbarea păsărilor în perioada de reproducere sau stropirea ouălor cu petrol, au 
necesitat, din diferite motive, prea mult timp sau prea multe fonduri sau au fost prea 
controversate politic pentru a fi utilizate sistematic.

Situația juridică

Cormoranul este o specie de păsări sălbatice și, ca atare, cade sub incidența Directivei 
79/409/CE din 2 aprilie 1979 a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice9.

Spre deosebire de subspecia Phalacrocorax carbo carbo (cormoranul mare, rasa atlantică), 
neamenințată cu dispariția, subspecia Ph. carbo sinensis a fost inclusă inițial în Anexa I pe 
lista speciilor de păsări pentru care sunt valabile măsuri speciale de protecție. În anul 1997, ea 
a fost însă ștearsă de pe listă, ca urmare a faptului că această subspecie nu mai se afla, încă din 
1995, într-o situație nefavorabilă în ceea ce privește numărul de exemplare. 

                                               
5 A se vedea Rezoluția PE B4-0138/96, precum și concluziile Comisiei pentru pescuit din 28.01.2003
6 A se vedea: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
7 A se vedea: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf
8 Landul Bavaria a aprobat, între anii 1996 și 2002, împușcarea a aproximativ 23 000 de cormorani, Franța a 

aproximativ 30 000, în 2003-04, fără efecte notabile asupra numărului cormoranilor care iernează în aceste 
regiuni.

9 Publicată în Jurnalul Oficial C 103 din 25.4.1979.
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Deoarece cormoranul nu este inclus pe listele speciilor care pot fi vânate ale Directivei 
privind conservarea păsărilor sălbatice (Anexele II.1 și II.2), vânarea sa regulată este exclusă.
Această specie de pasăre, ca toate celelalte specii sălbatice, de regulă, se bucură de o protecție 
cvasi-absolută, astfel încât este interzisă capturarea sau uciderea intenționată, deteriorarea sau 
distrugerea intenționată a cuiburilor și ouălor, precum și perturbarea păsărilor în special în 
perioada de reproducere. 

Totuși, potrivit Directivei privind conservarea păsărilor sălbatice10, statele membre pot aplica 
derogări de la aceste măsuri de protecție stricte „pentru a preveni daune considerabile asupra 
recoltelor, a șeptelului, a pădurilor, a pescăriilor și a apelor” sau „pentru protecția florei și a 
faunei”, dacă nu există altă soluție satisfăcătoare.

Pentru aprobarea unor asemenea derogări, trebuie, însă, aduse dovezi bine susținute că există 
pericolul unor „daune considerabile”. 

În lipsa unor dovezi decisive privind daunele provocate pescăriilor și faunei și florei sălbatice, 
care să justifice o derogare, asemenea acțiuni ar constitui violări ale Directivei privind 
conservarea păsărilor sălbatice. Conceptul de „daune considerabile” provocate de o specie de 
păsări pare să fie interpretat diferit în practică și de aceea necesită o definiție mai clară.

Potrivit acestuia, este de competența statelor membre, respectiv a țărilor și regiunilor, să 
aprobe măsuri locale, respectiv regionale, pentru limitarea pagubelor provocate de cormorani. 

În ultimii ani, au existat diferite exemple de acest tip, limitate în timp sau în spațiu: De 
exemplu, aprobările de împușcare a păsărilor pentru anumite zone (în Suedia, Polonia, Italia, 
Danemarca, Germania, Austria), pentru anumite intervale de timp (România, Estonia) sau 
pentru cote limitate (Franța, Regatul Unit, Slovenia); precum și aprobări în funcție de situație 
pentru intervenții asupra coloniilor de reproducere (distrugerea copacilor cu cuiburi, 
sterilizarea ouălor).

În unele state membre, care sunt și zone de reproducere importante (de exemplu în Olanda, 
Finlanda, Belgia) nu au fost permise nici un fel de măsuri împotriva cormoranilor, nici măcar 
în cazul unor daune evidente. 

Probleme cheie și propuneri operative

Raportorul consideră că, deși competența primară în acest domeniu revine statelor membre și 
structurilor lor subordonate, măsurile pur locale și/sau naționale nu sunt capabile, după cum s-
a dovedit, să reducă durabil efectul cormoranilor asupra efectivelor piscicole și pescuitului din 
Europa. O abordare comună, obligatorie juridic, care să fie acceptată și aplicată pe plan 
european, ar fi, de aceea, nu numai de salutat, ci absolut necesară și, nu în ultimul rând, ar 
garanta tuturor grupurilor de interese implicate mai multă siguranță juridică.
                                               
10 A se vedea articolul 9, alineatul (1) litera (a) a doua și a treia liniuță.
11 Desigur, prezentarea de „dovezi științifice“ pentru daunele apărute este cerută adesea, însă nu este necesară 

în fiecare caz în parte și în niciun caz atunci când a fost deja înregistrată o daună. Potrivit Directivei, este 
suficientă prezentarea unor indicatori plauzibili că există pericolul provocării de daune considerabile. Ce-i 
drept, aprecierea motivațiilor aduse este de resortul autorităților competente.
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De asemenea, având în vedere marea mobilitate a cormoranilor ca păsări migratoare, un plan 
de acțiune, respectiv un plan de administrare european coordonat pare a fi singura abordare 
pentru a atinge acest obiectiv, care nu trebuie văzut în nici un caz a fi în contradicție cu 
obiectivele Directivei din 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. Un asemenea plan ar 
garanta desigur tocmai obiectivele centrale ale acestei directive, în special „starea bună de 
conservare” a speciei de păsări vizate. Obiectivul nu este reglementarea populației de 
cormorani care scop în sine, ci realizarea unui echilibru între obiectivele diferite, dar perfect 
legitime, în sensul unei utilizări durabile a efectivelor piscicole: protecția păsărilor și 
conservarea unei faune piscicole și avicole variate, pe de-o parte, precum și respectarea 
intereselor legitime ale pescarilor și proprietarilor de iazuri piscicole pentru o utilizare 
economică a efectivelor de pești, pe de altă parte. 

Pentru aceasta sunt necesare date actualizate, verificate, privind populațiile reale de 
cormorani, fiindcă cifrele disponibile până acum nu numai că sunt foarte oscilante, ci adesea 
se referă și la baze de calcul diferite (subspecii, limitări geografice diferite, populații 
reproducătoare etc.) 
Raportul prezentat ar dori, așadar, să se ocupe în special de următoarele probleme:

1. Cum pot fi îmbunătățite, prin verificări științifice, datele privind efectivele de cormorani și 
cum poate fi stimulată colectarea unor astfel de date? 

2. În cazul creării unui plan de administrare pentru cormorani, ar exista posibilități de 
stimulare a schimbului bilateral și multilateral în domeniile științific și administrativ, în 
cadrul UE, precum și cu state terțe?

3. Cum explică Comisia Europeană concluziile diferite ale REDCAFE, respectiv 
INTERCAFE, pe de-o parte, și raportul FRAP, pe de altă parte, privind problematica 
cormoranilor? Ce conchide Comisia de aici?

4. Cum poate fi concretizat, respectiv definit mai clar în vederea unei interpretări unitare, 
conceptul de „daune considerabile” din Directiva privind protecția păsărilor sălbatice? 

5. Care sunt argumentele pro și contra includerii cormoranilor în pe Lista speciilor care pot fi 
vânate din anexa II, la Directiva privind protecția păsărilor sălbatice?

6. Există măsuri concrete, fundamentate științific, care – în condițiile unei coordonări la 
nivelul UE – să poată aduce rezultate durabile în ceea ce privește limitarea numărului de 
cormorani?

7. Cum ar putea fi realizată în practică crearea unui „Plan european de administrare a 
efectivelor de cormorani”? În ce intervale de timp? 

8. Ar trebui creat, în cadrul unui asemenea plan de administrare, un mecanism de 
coordonare, supraveghere și verificare a acțiunilor?

9. Ce pot întreprinde organele legislative ale UE în mod concret pentru a reduce consecințele 
negative ale efectivelor de cormorani asupra pescuitului și acvaculturii? Ce mijloace 
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legale stau la dispoziție în acest sens?

10. Ce mijloace financiare și de infrastructură stau la dispoziție în prezent pentru aceasta?

11. Ce rol, respectiv sarcini ar putea prelua Comisia Europeană în această problemă și ce 
finanțări ar fi necesare pentru aceasta?

12. Cum pot fi motivate statele membre să ia parte activă la un asemenea plan de 
administrare?
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