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DELOVNI DOKUMENT

Ta delovni dokument je podlaga za predlog resolucije Evropskega parlamenta o pripravi 
„evropskega načrta za upravljanje populacije kormoranov“, da se zmanjša znaten vpliv 
vedno večje populacije kormoranov na staleže rib v evropskih obalnih in celinskih vodah.

Kormorani 

Kormoran (Phalacrocorax) je rod ptic iz reda veslonožcev (Pelecaniformes). To so srednje 
velike do velike vodne ptice, ki gnezdijo v kolonijah in živijo po celem svetu1. 

V Evropi je najbolj razširjena vrsta veliki kormoran Phalacrocorax carbo s podvrstama 
Phalacrocorax carbo carbo (kormoran atlantske podvrste) in Phalacrocorax carbo sinensis 
(kormoran kontinentalne podvrste), ki se skoraj ne razlikujeta. Šteje se lahko za evropsko 
domorodno vrsto ptic, ki jo je možno najti na morskih obalah in v celinskih vodah. Na 
neobalnih območjih živi predvsem ob velikih vodnih območjih, na lov pa odleti tudi k 
manjšim rekam v hribovju.

Kormorani so delne selivke, ki se po gnezditvenem obdobju selijo bolj ali manj daleč. Zlasti 
kormorani, ki živijo na mrzlih območjih zmernega pasu na severni polobli, odletijo pozimi 
pogosto več sto kilometrov južneje. 

Kormorani se prehranjujejo le z ribami, pri čemer na dan potrebujejo 400–600 g rib. So 
„prehrambeni oportunisti“, kar pomeni, da nimajo posebnih zahtev glede posameznih vrst rib, 
ampak se prehranjujejo z vsemi ribami, ki jih lahko najlažje ulovijo na posameznem vodnem 
območju. Najpogosteje lovijo ribe velikosti od 10 do 25 cm, vendar lahko obvladajo tudi 
večje živali, ki so dolge do 60 cm in tehtajo do 1 kg. 

Pri lovu se kormorani potopijo s površine vode navpično navzdol in plen zasledujejo, ga 
ulovijo s kljunom in prinesejo na površje. Glede na to, da živijo v kolonijah, na lov odletijo 
običajno v velikih skupinah. Potem vsaka ptica običajno lovi sama, čeprav pogosto lovijo tudi 
v skupinah od 25 do več sto ptic, pri čemer ribe najprej obkrožijo, tako da lahko na 
posameznem vodnem območju v razmeroma kratkem času ulovijo velik delež staleža rib.

Problematika – dejansko stanje

Ker kormorani kot velike ptice z dolgo življenjsko dobo začnejo gnezditi šele, ko so stari od 3 
                                               
1 Območja razširjenosti kormoranov so zelo velika in kormorani živijo na vseh celinah, razen na Antarktiki, 

ker pa se prehranjujejo izključno z ribami, jih ni tudi na celinskih in sušnih območjih, na katerih primanjkuje 
vode, v srednji Aziji, severni Ameriki in Afriki.



DT\731491SL.doc 3/7 PE409.406v02-00

SL

do 5 let, je njihova skupna populacija v Evropi približno (najmanj) od 1,7 do 1,8 milijona 
ptic1. 

Tudi zaradi direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS), ki je bila sprejeta leta 
1979, in njenih ukrepov za ohranjanje njihovih gnezditvenih območij se je populacija 
kormoranov nesorazmerno povečala in se naselila na območjih, ki znatno presegajo njihovo 
običajno gnezditveno območje in kjer jih prej ni bilo. 

Bistveno preveliko število teh živali je na veliko območjih Evropske unije začelo neposredno 
vplivati na lokalne staleže rib in ribištvo, tako da je prisotnost kormoranov postala težava v 
celotni Evropi.

Na težavo, povezano s staleži rib v evropskih obalnih in celinskih vodah, kaže dejstvo, da 
kormorani pri dnevnem vnosu 400–600 g rib zaužijejo na leto več kot 300 000 t rib iz 
evropskih voda. V veliko državah članicah ta količina večkrat presega proizvodnjo poklicnega 
ribolova v celinskih vodah in ribogojstva konzumnih rib. Ta pomeni, da količina 300 000 t na 
primer presega skupno proizvodnjo gojenih rib v Franciji, Španiji, Italiji, Nemčiji, na 
Madžarskem in Češkem.

Posebej zaskrbljujoče je zmanjšanje staležev ogroženih vrst rib, kot so jegulje, lipani, podusti 
in druge ikrnice, in dveletnih lososov (smolts). Poleg tega je ogrožen ribolov z mrežami, in 
sicer ne le zaradi manjših ribolovnih možnosti, ampak tudi neposredne škode zaradi uničenih 
mrež. 

Koordinacija takšnih ukrepov v celotni EU ali uskladitev nacionalnih pravnih podlag na tem 
področju še ni bila izvedena. Dva od projektov2, ki jih v 5. okvirnem programu za raziskave in 
razvoj financira Evropska komisija, in sicer FRAP (zaključen leta 2006) in REDCAFE 
(zaključen leta 2005), sta se med drugim ukvarjala z navzkrižjem interesov med ribogojstvom 
in zaščito ptic v primeru kormoranov, pri čemer sta prišla do različnih sklepov. 

Na mednarodni ravni je razprava o kormoranih potekala že leta 1994 na srečanju 
znanstvenega sveta bonske konvencije3, ki je priporočil pripravo načrta za upravljanje 
populacije kormoranov, vendar potem konkretni ukrepi niso bili določeni. 

Uradna stališča na ravni EU za strategijo Skupnosti za rešitev problema kormoranov obstajajo 

                                               
1 Podatki veljajo za tri evropske podvrste Ph. carbo carbo (Norveška, Britansko otočje, zahodna Francija:

znatno povečanje s 30 000 na 39 000 parov, ki se parijo), zahodnoevropska populacija Ph. carbo sinensis
(povečanje s 5 000 na 136 000 parov, ki se parijo) in vzhodnoevropska populacija sinensis (glavna območja 
razširjenosti so območje ob Donavi, Črno morje, Ukrajina: povečanje s 5 000 na 113 000 parov, ki se parijo).
Praviloma se lahko za oceno skupne populacije uporablja formula „število ptic, ki se parijo, x faktor 2,8“ 
(Suter 1995). Podoben obseg je ugotovljen tudi v primeru ocene generacij, ki se ne parijo.

2 glej www.frap-project.net in www.intercafeproject.net: program INTERCAFE se financira v okviru 
programa COST kot program, ki nadaljuje program REDCAFE, in bi se moral predvidoma zaključiti v jeseni 
2008. 

3 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali, glej www.cms.int.
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že od leta 19961. Konkretni zahteve po evropskem načrtu za upravljanje populacije 
kormoranov so bile v zadnjem času podane na konferenci EIFAC2 (European Inland Fisheries 
Advisory Commission – Evropska svetovalna komisija za ribolov v celinskih vodah 
Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo) v Bonnu. Tudi Svetovalni odbor 
za ribolov in ribogojstvo (ACFA – Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture) se je 
večkrat izrekel za takšen načrt3.

Sedanji ukrepi v posameznih državah članicah večinoma omogočajo le preprečevanje dostopa 
kormoranov do določenih voda ali odganjanje kormoranov, kar pomeni, da se jih usmeri k 
drugim vodam, kjer je nevarnost škode manjša. 

Od mnogih načinov je pri intenzivnem gojenju rib v ribnikih uveljavljena predvsem električna 
zaščita bazenov. V primeru velikih ribnikov in voda, v katerih ribe živijo prosto, pri katerih 
električna zaščita ni izvedljiva, so bili najuspešnejši ukrepi, pri katerih so plašenje 
dopolnjevali posamezni odstreli4. Vendar je učinkovitost vseh načinov odganjanja, če ne 
upoštevamo velikih stroškov, omejena, saj so uspešni le, kadar je skupno število ptic na 
posameznem območju razmeroma majhno, tako da lahko te živali dobijo dovolj hrane na 
drugih bližnjih vodnih območjih. 

Ukrepi in posegi v gnezditvene kolonije so dovoljeni le v nekaterih državah članicah in le v 
posameznih primerih, razen na Danskem. 

K trajnostnemu omejevanju širjenja kormoranov je do zdaj prispevalo le zmanjševanje vališč. 
Drugih ukrepov, kot so uničevanje gnezdišč, vznemirjanje med obdobjem gnezdenja ali 
pršenje jajc z oljem, ni bilo možno sistematično uporabljati, ker so časovno ali stroškovno 
prezahtevni ali politično sporni. 

Pravni položaj

Kormorani so naravno prisotna vrsta ptic, zato jih zajema Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 
2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic5. 

V nasprotju s podvrsto Phalacrocorax carbo carbo (kormoran atlantske podvrste), ki ni bila 
nikoli ogrožena, je bila podvrsta Ph. carbo sinensis prvotno vključena na seznam vrst ptic, za 
katere veljajo posebni ukrepi za ohranitev, iz priloge I. Vendar je bila leta 1997 s seznama 
izključena, ker njeno ohranitveno stanje od leta 1995 ni več neugodno. 

                                               
1 glej resolucijo EP B4-0138/96 in sklepe Sveta za ribištvo z dne 28.1.2003
2 glej: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0210e/i0210e00.pdf
3 glej: http://ec.europa.eu/fisheries/dialog/acfa090408_en.pdf 
4 Zvezna dežela Bavarska je odobrila odstrel približno 23 000 kormoranov od leta 1996 do leta 2002, Francija 

pa približno 30 000 v obdobju 2003–2004, kar pa ni bistveno vplivalo na število kormoranov, ki so prezimili 
na zadevnem območju.

5 UL C 103, 25.4.1979.
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Ker kormoran ni vključen na seznam vrst, ki se jih sme loviti, iz direktive o ohranjanju prosto 
živečih ptic (priloga II.1 in II.2), reden lov ni možen. Tako kot vse druge naravno prisotne 
vrste je tudi ta vrsta ptic praviloma absolutno zaščitena, saj je prepovedano namerno ujetje ali 
ubitje, namerno poškodovanje ali uničenje gnezd in jajc ter namerno vznemirjanje, zlasti v 
času razmnoževanja. 

Vendar lahko države članice v skladu z direktivo o ohranjanju prosto živečih ptic1 „zaradi 
preprečitve resne škode na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih in vodi“ ali „varstva 
rastlinstva in živalstva“ od teh strogih ukrepov za ohranitev odstopijo, kadar ni na voljo druge 
zadovoljive rešitve.

Takšno odstopanje se lahko odobri le na podlagi utemeljenih dokazov, da obstaja nevarnost 
„resne škode“2. 

Če prepričljivi dokazi o škodi na ribolovnih območjih ter prosto živečih rastlinah in živalih, ki 
bi utemeljevali odstopanje, ne bi obstajali, bi bili takšni ukrepi v nasprotju z direktivo o 
ohranjanju prosto živečih ptic. Pojem „resna škoda“, ki jo povzroči vrsta ptice, se v praksi 
različno razlaga, zato ga je treba bolj jasno opredeliti.

Glede na to so za odobritev lokalnih ali regionalnih ukrepov za omejitev škode, ki jo 
povzročajo kormorani, pristojne države članice ali njihove dežele in regije. 

V zadnjih letih so bili sprejeti različni časovno ali prostorsko omejeni ukrepi: na primer 
dovoljenja za lov za posamezna območja (Švedska, Poljska, Italija, Danska, Nemčija, 
Avstrija), za posamezna obdobja (Romunija, Estonija) ali za posamezne kvote (Francija, 
Združeno kraljestvo, Slovenija), včasih tudi dovoljenja za poseg v gnezditvene kolonije 
(sečnja dreves za gnezdenje, sterilizacija jajc).

V nekaterih državah članicah, ki so pomembne tudi kot območja gnezdenja (npr. Nizozemska, 
Finska, Belgija), ukrepi proti kormoranom niso dovoljeni niti v primeru očitne škode. 

Ključna vprašanja in predlogi za ukrepanje

Čeprav so na tem področju pristojne predvsem države članice in njim podrejene strukture, 
poročevalec meni, da z izključno lokalnimi in/ali nacionalnimi ukrepi ni možno trajnostno 
zmanjšati vpliva kormoranov na evropske staleže rib in ribištvo. Zato skupni pravno 
zavezujoči pristop, ki bi bil sprejet in bi se izvajal v celotni EU, ne bi bil le zaželen, ampak 
nujno potreben, poleg tega bi vsem zadevnim zainteresiranim strankam zagotavljal večjo 
pravno varnost. 

Usklajen vseevropski akcijski načrt ali načrt upravljanja je tudi zaradi velike mobilnosti teh 
                                               
1 Prim. drugo in tretjo alineo člena 9(1)(a).
2 „Znanstvene dokaze“ o nastali škodi je treba običajno predložiti, vendar ne vedno in ne takrat, kadar je škoda 

že nastala. V skladu z direktivo zadoščajo okoliščine, zaradi katerih je verjetno, da obstaja nevarnost resne 
škode. V vsakem primeru o utemeljitvah odločajo pristojni organi.
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ptic selivk edini ciljno usmerjeni pristop, ki ne more biti v nasprotju s cilji direktive o 
ohranjanju prosto živečih ptic iz leta 1979. Takšen načrt bi namreč zagotavljal izpolnjevanje 
glavnih ciljev varstva iz te direktive, zlasti „dobrega ohranitvenega stanja“ te vrste ptic. 
Namen ni le uravnati populacijo kormoranov, ampak uravnovesiti različne, vendar povsem 
upravičene cilje za trajnostno izkoriščanje staležev rib: varstvo ptic ter ohranjanje raznolike 
združbe ptic in rib na eni strani in upravičene interese ribičev in ribogojcev glede 
gospodarnega izkoriščanja staležev rib na drugi strani. 

Zato so potrebni tudi najnovejši in zanesljivi podatki o dejanskih populacijah kormoranov, ker 
so zdaj dostopni podatki zelo različni in pogosto povezani tudi z različnimi vidiki (podvrste, 
različne geografske razmejitve, populacije, ki gnezdijo, itd.). 

Glede na to mora poročilo obravnavati zlasti naslednja vprašanja: 

1. Kako se lahko izboljša znanstveno zbiranje zanesljivih podatkov o populacijah 
kormoranov in kako se lahko spodbudi priprava takšnih podatkov?

2. Ali se lahko v primeru priprave načrta za upravljanje populacije kormoranov spodbudi 
dvostranska in večstranska izmenjava na znanstveni in upravni ravni v EU in s tretjimi 
državami?

3. Kako Evropska komisija pojasnjuje različne sklepe programov REDCAFE in 
INTERCAFE na eni strani in poročila programa FRAP na drugi strani glede problematike 
kormoranov? Kakšni so na podlagi tega sklepi Komisije?

4. Kako je možno pojem „resna škoda“ iz direktive o ohranjanju prosto živečih ptic pojasniti 
ali bolj jasno opredeliti, da se zagotovi enotna razlaga tega pojma?

5. Kakšni so razlogi za in proti uvrstitvi kormorana v prilogo II – seznam vrst, ki se jih sme 
loviti, k direktivi o ohranjanju prosto živečih ptic?

6. Ali obstajajo znanstveno utemeljeni, dejanski ukrepi, ki lahko trajno prispevajo k omejitvi 
števila kormoranov, če so usklajeni na ravni EU?

7. Kako bi bila priprava „evropskega načrta za upravljanje populacije kormoranov“ tudi 
dejansko izvedljiva? V kakšnem obdobju? 

8. Ali je treba pri takšnem načrtu za upravljanje vzpostaviti tudi mehanizem za usklajevanje, 
spremljanje in preverjanje ukrepov?

9. Kaj lahko zakonodajni organi EU dejansko storijo za zmanjšanje negativnega vpliva 
populacije kormoranov na ribištvo in ribogojstvo? Kakšna pravna sredstva so na voljo?

10. Kakšna finančna sredstva in infrastruktura so zdaj na voljo?

11. Kakšno vlogo ali nalogo bi lahko pri tem imela Evropska komisija in kakšno financiranje 
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bi bilo potrebno?

12. Kako naj bi države članice spodbudili k dejavnemu sodelovanju pri takšnem načrtu za 
upravljanje?


	731491sl.doc

