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PRACOVNÝ DOKUMENT

Tento pracovný dokument tvorí podklad pre návrh uznesenia Európskeho parlamentu, ktorý 
sa týka vypracovania „európskeho plánu riadenia množstva populácie kormoránov“ s cieľom 
znížiť závažný vplyv narastajúceho množstva kormoránov na zásoby rýb v európskych 
pobrežných a vnútrozemských vodách.

Kormorány 

Kormorány (Phalacrocorax) sú čeľaďou z radu veslonožcov (Pelecaniformes). Ide o stredne 
veľké až veľké vodné vtáky, ktoré hniezdia v kolóniách a vyskytujú sa po celom svete1. 

Najrozšírenejším druhom kormorána v Európe je kormorán veľký Phalacrocorax carbo 
s dvoma ťažko rozlíšiteľnými podruhmi Phalacrocorax carbo carbo (kormorán severný) a 
Phalacrocorax carbo sinensis (kormorán eurázijský). V Európe ich možno označiť za domáce 
druhy vtákov, ktoré nájdeme na pobrežiach aj na vnútrozemských vodách. Vo vnútrozemí 
väčšinou uprednostňujú vodstvá s veľkou plochou, ale lovia aj v menších riekach stredne 
vysokých pohorí.

Kormorány sú čiastočne sťahovavé vtáky, ktoré opúšťajú hniezdo po období liahnutia. 
Predovšetkým kormorány z chladnejších oblastí severnej pologule sa v zime často sťahujú 
stovky kilometrov smerom na juh. 

Kormorány sa živia výlučne rybami s dennou spotrebou potravy 400 – 600 g rýb. Kormorány 
sú „potravinoví oportunisti“, čo znamená, že neuprednostňujú žiaden konkrétny druh rýb, ale 
živia sa všetkými druhmi rýb, ktoré sa dajú vo vode čo najľahšie uloviť. Najčastejšie lovia 
ryby s dĺžkou 10 a 25 cm, ale zvládnu aj veľké exempláre s dĺžkou 60 cm a hmotnosťou 1 kg.

Pri love sa kormorány ponárajú z vodnej hladiny priamočiaro smerom nadol, prenasledujú 
korisť, ktorú uchopia do zobáka a vynesú na hladinu. Ako vtáky, ktoré žijú výlučne 
v kolóniách, prilietajú za lovom vo vodách vo väčších skupinách. Obvykle loví každý vták 
sám pre seba, no často aj v skupinách od 25 až po niekoľko stoviek vtákov, ktoré ryby najprv 
nadženú, takže v jednotlivých vodách môžu v relatívne krátkom čase skonzumovať veľké 
množstvo rýb.

                                               
1 Kormorány sa vyskytujú v mnohých oblastiach, na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy, nevyskytujú sa 

však – keďže sa živia výlučne rybami – v kontinentálnych a aridných oblastiach s nedostatkom vodstva 
Strednej Ázie, Severnej Ameriky a Afriky.
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Problematika – situácia

Keďže kormorány, ktoré sa dožívajú vysokého veku, začínajú byť pohlavne aktívne už vo 
veku 3 až 5 rokov, je celková populácia týchto vtákov v Európe približne (najmenej) 1,7 až 
1,8 miliónov2. 

Taktiež smernica o ochrane vtáctva z roku 1979 (79/409/EHS) a opatrenia na ochranu ich 
hniezdisk, ktoré z nej vyplývajú, viedli k nadmernému nárastu populácie kormoránov, ktoré 
sa medzičasom usídlili ďaleko mimo svojich tradičných hniezdisk v oblastiach, v ktorých sa 
predtým nikdy nevyskytovali.

Tento vysoko nadmerný stav mal v mnohých oblastiach Európskej únie bezprostredný vplyv 
na miestne populácie rýb, príp. na rybné hospodárstvo, čím sa výskyt kormoránov stal 
európskym problémom.

Na objasnenie problému, ktorý sa týka zásob rýb v pobrežných a vnútrozemských vodách 
treba zdôrazniť, že kormorány pri dennom príjme potravy 400 – 600 g rýb skonzumujú ročne 
vyše 300 000 ton rýb z európskych vôd. V mnohých členských štátoch je to mnohonásobok 
toho, čo vyprodukuje sladkovodné rybárstvo a chov konzumných rýb. Týchto 300 000 ton je 
napríklad viac než je akvakultúrna produkcia rýb Francúzska, Španielska, Talianska, 
Nemecka, Maďarska a Českej republiky spolu.

Mimoriadne závažné sú straty u beztak ohrozených druhov rýb ako sú úhory, lipne, podustvy 
a ostatné ryby, ktoré kladú ikry do štrkového dna, ako aj u mladých lososov (Smolts). Okrem 
toho má lov rýb sieťami nielen znížené šance na výlov, ale trpí aj priamymi škodami z 
dôvodu roztrhaných sietí.

Koordinácia týchto opatrení príp. harmonizácia národných právnych základov v tejto oblasti 
v rámci EÚ sa doposiaľ neuskutočnila. Dva z projektov Európskej komisie financované 
v rámci 5. rámcového programu pre výskum a vývoj3, FRAP (dokončený v roku 2006) a 
REDCAFE (dokončený v roku 2005) sa v prípade kormoránov zaoberali o. i. aj konfliktom 
záujmov medzi chovom rýb a ochranou vtáctva, pričom dospeli k odlišným záverom. 

Prípad kormoránov bol prediskutovaný už v roku 1994 na stretnutí vedeckého zboru Bonnskej 
konvencie4, na ktorom sa odporučilo vypracovať plán riadenia množstva populácie 

                                               
2 Čísla sa týkajú troch európskych subpopulácií Ph. carbo carbo (Nórsko, Britské ostrovy, západné 

Francúzsko: značný nárast z 30 000 na 39 000 hniezdiacich párov), západoeurópskej populácie Ph. carbo 
sinensis (nárast z 5 000 na 136 000 hniezdiacich párov) a východoeurópskej populácie Sinensis (hlavná 
oblasť výskytu v oblasti okolo Dunaja, Čierne more, Ukrajina: nárast z 5 000 na 113 000 hniezdiacich 
párov). Ako približný vzorec pre vyhodnotenie celkovej populácie možno použiť vzorec „počet hniezdiacich 
vtákov x činiteľ 2,8“ (Suter 1995). Podobná radová hodnota vyplýva aj z vyhodnotenia nehniezdiacich 
skupín.

3 pozri www.frap-project.net a www.intercafeproject.net: INTERCAFE, financovaný v rámci programu COST 
ako program nadväzujúci na REDCAFE, sa pravdepodobne dokončí na jeseň roku 2008. 

4 Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS); pozri www.cms.int.
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kormoránov, ktorý však v ďalšom priebehu nevyústil do žiadneho konkrétneho zoznamu 
opatrení.

Oficiálne stanoviská na úrovni EÚ, pokiaľ ide o spoločnú stratégiu na riešenie problému s 
kormoránmi existujú už od roku 19965. Konkrétne požiadavky na európsky plán riadenia 
populácie kormoránov sa stanovili nedávno, na Bonnskej konferencii Európskeho poradného 
výboru pre vnútrozemského rybné hospodárstvo (EIFAC6) v novembri 2007. Poradný výbor 
pre rybolov a akvakultúru (ACFA) sa takisto väčšinovo vyslovil pre takýto plán7.

Doteraz vykonané opatrenia v jednotlivých členských štátoch sú namierené len na to, aby sa 
zabránilo výskytu kormoránov v určitých vodstvách, príp. aby sa odtiaľ odplašili, t.j. 
presťahovali na iné vodstvá, kde je menšie riziko škôd. 

Z mnohých použitých metód sa v intenzívnom rybnikárstve osvedčilo predovšetkým 
zavesenie fyzických bariér nad nádrže. Na väčších rybníkoch a voľných vodstvách, kde 
zavesenie nie je realizovateľné, boli opatrenia najúčinnejšie vtedy, keď sa účinok plašenia 
podporil jednotlivými odstrelmi.8 Účinnosť všetkých metód plašenia je však – odhliadnuc od 
vysokých nákladov – obmedzená tým, že fungujú len vtedy, keď je celkové množstvo vtákov 
v oblasti relatívne nízke, takže nájdu dostatočné množstvo potravy v iných, susedných 
vodstvách.

Opatrenia a zásahy do hniezdiacich kolónií boli povolené len v niekoľkých členských štátoch, 
a aj tu – s výnimkou Dánska – len v niektorých prípadoch.

Zredukovanie hniezdisk bolo doteraz jediným faktorom, ktorý mohol trvalo zastaviť 
rozširovanie kormoránov. Ďalšie použiteľné opatrenia ako ničenie miest na hniezdenie, 
rušenie počas doby liahnutia alebo postrek vajec olejom boli z rozličných dôvodov náročné na 
prácu a náklady alebo boli politicky príliš sporné, aby sa systematicky použili.

Právna situácia

Kormorán je druh vtáka, ktorý sa vyskytuje v prírode a je uvedený v smernici Rady 
79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva9.

Na rozdiel od poddruhu Phalacrocorax carbo carbo (kormorán severný), ktorý nikdy nepatril 
medzi ohrozené druhy, bol poddruh Ph. carbo sinensis pôvodne zaradený na zoznam tých 
druhov vtákov, pre ktoré platia osobitné ochranné opatrenia. V roku 1997 bol však z tohto 
zoznamu vyškrtnutý, keďže tento poddruh od roku 1995 už nevykazoval nepriaznivý stav.
                                               
5 pozri uznesenie EP B4-0138/96, ako aj závery Rady pre rybné hospodárstvo z 28.1.2003
6 pozri: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
7 pozri: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf
8 Slobodný štát Bavorsko povolil v rokoch 1996 a 2002 odstrel približne 23 000 kormoránov, Francúzsko 

v rokoch 2003 – 2004 okolo 30 000, bez výrazného vplyvu na počet kormoránov prezimujúcich v oblasti.
9 Uverejnené v Ú. v. ES C 103 z 25.4.1979.
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Keďže kormorán nie je uvedený v zoznamoch lovných druhov vtákov smernici o ochrane 
vtáctva (príloha II. 1 a II. 2), je jeho pravidelný lov vylúčený. Tento druh vtáka je spravidla 
rovnako ako všetky ďalšie druhy vyskytujúce sa v prírode takmer úplne chránený na základe 
zákazu úmyselného chytania alebo usmrtenia, úmyselného poškodenia alebo zničenia hniezd 
a vajec ako aj úmyselného rušenia, najmä v období liahnutia.

Členské štáty však podľa smernice o ochrane vtáctva10 môžu udeliť výnimku z týchto 
prísnych ochranných opatrení, ak neexistuje iné uspokojivé riešenie, „aby sa zabránilo 
závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom 
hospodárstve“, alebo „na ochranu rastlinstva a živočíšstva“.

Pre schválenie takejto výnimky musia byť predložené fundované dôkazy o tom, že existuje 
riziko „závažnej škody“11.

Ak neexistujú rozhodujúce dôkazy o škodách v rybárskych pásmach a na voľne žijúcich 
zvieratách a rastlinách, ktoré by zdôvodňovali výnimku, boli by tieto konania v rozpore so 
smernicou o ochrane vtáctva. Zdá sa, že pojem „závažnej škody“ spôsobenej vtáčím druhom 
sa v praxi vykladá rozlične, a preto je potrebná jasnejšia definícia.

Členské štáty príp. ich krajiny a oblasti majú preto právo schváliť miestne, príp. regionálne 
opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených kormoránmi.

V posledných rokoch sa vykonali rozličné časovo ohraničené alebo priestorovo obmedzené 
opatrenia: napr. povolenia na odstrel v určitých oblastiach (Švédsko, Poľsko, Taliansko, 
Dánsko, Nemecko, Rakúsko), v určitom časovom období (Rumunsko, Estónsko) alebo 
s určitými kvótami (Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Slovinsko); ďalej bolo udelených 
niekoľko povolení na zásahy do hniezdiacich kolónií (výrub stromov na hniezdenie, 
znehodnotenie vajíčok).

Naproti tomu sa v niektorých členských štátoch, ktoré sú aj dôležitými oblasťami hniezdenia 
(napr. Holandsko, Fínsko, Belgicko), nesmú voči kormoránom vykonávať žiadne opatrenia, 
ani v prípade evidentných škôd.

Základné otázky a operatívne návrhy

Spravodajca sa domnieva, že hoci primárna kompetencia v tejto oblasti prináleží členským 
štátom a ich podriadeným štruktúram, na základe skúseností čisto miestne a/alebo národné 
opatrenia nie sú schopné trvale znížiť vplyv kormoránov na európske zásoby rýb a rybné 
hospodárstvo. Z tohto dôvodu by spoločný, právne záväzný prístup, akceptovaný 
a realizovaný v Európe, bol nielen vítaný, ale bol by aj nevyhnutne potrebný a v neposlednom 

                                               
10 Porovnaj článok 9 ods. 1 písm. a), druhá a tretia zarážka.
11 Predloženie „vedeckých dôkazov“ o vzniknutých škodách sa síce často požaduje, nie je však potrebné 

v každom prípade a už vôbec nie vtedy, keď už škoda nastala. Podľa smernice by mali postačovať 
hodnoverné indikátory, že riziko závažnej škody existuje. Vo všeobecnosti je zhodnotenie dôvodov v rukách 
príslušných orgánov.
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rade by zaručoval všetkým zúčastneným skupinám viac právnej istoty. 

Vzhľadom na vysokú mobilitu kormorána ako sťahovavého vtáka sa koordinovaný 
celoeurópsky akčný plán, príp. plán riadenia javí ako jediné efektívne riešenie, ktoré 
v žiadnom prípade nebude protikladom k cieľom smernice na ochranu vtáctva z roku 1979. 
Takýto plán by totiž zaručil plnenie hlavných cieľov ochrany tejto smernice, najmä „dobrý 
stav zachovania“ vtáčieho druhu. Cieľom nie je len samoúčelná regulácia populácie 
kormoránov, ale aj odstránenie rozdielov medzi rozličnými, hoci legitímnymi cieľmi, ktoré sa 
týkajú trvalého využívania zásob rýb: medzi ochranou vtáctva a zachovaním rôznorodej fauny 
vtáctva a rýb na jednej strane a medzi legitímnymi záujmami rybárov a správcov rybníkov 
na hospodárske využitie zásob rýb na druhej strane.

Potrebné sú preto aj aktuálne, spoľahlivé údaje o skutočnej populácii kormoránov, pretože 
čísla, ktoré boli dosiaľ k dispozícii, nielenže veľmi kolíšu, ale často sa vzťahujú na rôzne 
údaje (poddruhy, rozličné geografické hranice, hniezdiace populácie atď.)

Správa, ktorú treba predložiť, by sa mala zaoberať nasledujúcimi otázkami:

1. Ako možno zlepšiť vedecký zber spoľahlivých údajov a ako možno podporiť 
zhromažďovanie takýchto údajov? 

2. Existujú v prípade vytvorenia plánu riadenia populácie kormoránov možnosti na podporu 
dvojstrannej a mnohostrannej výmeny na vedeckej a administratívnej úrovni?

3. Ako Európska komisia vysvetľuje odlišné závery projektu REDCAFE, resp. INTERCAFE 
na jednej strane a správu FRAP na druhej strane, pokiaľ ide o problematiku kormoránov?  
Čo z toho vyvodzuje Komisia?

4. Ako možno spresniť pojem „závažná škoda“ uvedený v smernici o ochrane vtáctva , resp. 
ho jasnejšie definovať na účely jednotnej interpretácie? 

5. Aké sú pre a proti, pokiaľ ide o začlenenie kormoránov do zoznamu lovných druhov 
uvedeného v prílohe II smernice o ochrane vtáctva?

6. Existujú vedecky podložené, konkrétne opatrenia – v prípade, že budú koordinované na 
úrovni EÚ – ktoré by mohli priniesť trvalé výsledky, pokiaľ ide o obmedzenie počtu 
kormoránov?

7. Ako by sa dal v praxi uskutočniť európsky plán riadenia populácie kormoránov? V akom 
časovom rozpätí? 

8. Mal by sa vytvoriť mechanizmus na koordináciu, dohľad a kontrolu v súvislosti 
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s činnosťami v rámci takéhoto plánu riadenia?

9. Aké konkrétne opatrenia môže prijať EÚ ako zákonodarca, aby sa znížil negatívny vplyv 
populácie kormoránov na rybolov a akvakultúru? Aké právne prostriedky sú v tejto 
súvislosti k dispozícii?

10. Aké finančné a infraštruktúrne prostriedky sú v v tejto súvislosti k dispozícii?

11. Akú úlohu by mohla na seba v tejto súvislosti prevziať Európska komisia a aké 
financovanie by bolo potrebné na tieto účely?

12. Akým spôsobom možno motivovať členské štáty, aby sa aktívne podieľali na takomto 
pláne riadenia?
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