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KORMORAN 

Warsztaty są częścią Projektu „Opracowanie krajowych strategii 

gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”.  

Projekt ten jest w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V zgodnie  

z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.03.00-00-050/08-00 oraz w 15% 

współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków 

kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ  

nr: 496/2009/Wn-50/OP-IN-PS/D 



O czym będę mówił: 

 O kormoranach i wzroście ich populacji, 

 O wielkości populacji w Polsce w 2010 r., 

 O zagrożeniach dla gatunku, 

 O zagrożeniach powodowanych przez kormorany, 

 O konfliktach jakie to wywołuje, 

 O tym co jedzą kormorany, 

 O sposobach ograniczania strat, 

 O celach programu zarządzania gatunkiem, 

 O zasadach ogólnych zarządzania populacja kormoranów, 

 O harmonogramie niezbędnych działań. 



Kormoran Phalacrocorax carbo L. 

 Duży ptak wodny, 

 Szeroko rozpowszechniony, populacja 

sinensis szacowana na 1,5 mln osobników    

w Europie 

 Gnieżdżący się kolonijnie, 

 Obligatoryjny ichtiofag, 

 Posiada nasiąkające wodą upierzenie, 

 Od początku lat 1970-tych gwałtownie 

zwiększający swoją liczebność w Europie  

(do ok. 350.000 par i 650.000 zimujących 

ptaków w 2006 r.),  

 W Polsce gnieździ się podgatunek 

sinensis , na wybrzeżu zimuje nielicznie 

także podgatunek carbo. 

 



Kormoran Phalacrocorax carbo L. 

 Wyjątkową sprawność jako ichtiofagi kormorany osiągają dzięki namakającym 

wodą piórom (cecha wyjątkowa wśród ptaków wodnych), 

 W efekcie kormorany zjadają mniej ryb (w przeliczeniu 

na masę ciała niż inne rybożerne ptaki – większość czasu  

„odpoczywają” redukując znacznie zapotrzebowanie  

na energię, 

 Jako gatunek,  

ale też i osobniczo,  

są bardzo plastyczne  

w sposobie i wyborze miejsca żerowania. 

 Kierując się wzrokiem przy polowaniu preferują 

przeszukiwanie dna w czystych wodach, jednak 

potrafią żerować w toni wodnej, a w warunkach 

ograniczonej widoczności wykształciły socjalny 

sposób żerowania. 







Populacja lęgowa sinensis 2006 

Bregnballe i in. 2011. Status of the breeding population of Great Cormorants 

Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic in 2006.  



Wzrost liczby par lęgowych nad Bałtykiem 

Population Development of Baltic Bird Species: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo 

sinensis); Authors: C.Herrmann, T.Bregnballe, K.Larsson, I.Ojaste, V.Lilleleht 



Wzrost liczby par lęgowych nad Bałtykiem 

Population Development of Baltic Bird Species: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo 

sinensis); Authors: C.Herrmann, T.Bregnballe, K.Larsson, I.Ojaste, V.Lilleleht 



Populacja lęgowa 



Lęgowa populacja w 2010 w Polsce                         

     – ponad 27.000 par 

      60 kolonii  

 



Liczba gniazd i kolonii                            

w poszczególnych województwach 

2010 2006

liczba gniazd 

(liczba kolonii)

liczba gniazd 

(liczba kolonii)

Pomorskie 8.694 (2) 12.256 (2)

Zachodniopomorskie 7.072 (9) 5.347 (5)

Warmińsko-mazurskie 5.729 (21) 3.717 (17)

Mazowieckie 1.723 (2) 1.409 (2)

Lubuskie 1.087 (6) 1.227 (6)

Kujawsko-pomorskie 745 (5) 363 (3)

Podlaskie 697 (2) 257 (2)

Łódzkie 550 (1) 390 (2)

Śląskie 385 (3) 431 (3)

Wielkopolskie 315 (4) 160 (5)

Dolnośląskie 106 (3) 238 (6)

Lubelskie 5 (2) 0

RAZEM 27.108 (60) 25.795 (53)

Województwo



Liczba gniazd i kolonii (w nawiasie)                           

według położenia 
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Okres migracji 



Miejsca obrączkowania kormoranów w innych 

krajach, stwierdzonych później w Polsce 



Liczba par lęgowych kormoranów  

w rejonie Bałtyku w 2009 r.  

Population Development of Baltic Bird Species: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo 

sinensis); Authors: C.Herrmann, T.Bregnballe, K.Larsson, I.Ojaste, V.Lilleleht 

Liczba kormoranów 

migrujących przez 

Polskę wynosi  

200 – 300 tys. 



Miejsca liczeń kormoranów w trakcie migracji 

jesiennej w 2010 r. w Polsce.  



Liczba kormoranów w trakcie migracji jesiennej  

w 2010 r. w poszczególnych rejonach Polski 

(liczeniami objęto ok.16% powierzchni wód) 



Okres zimowania 



Rozmieszczenie oraz wielkość zgrupowań 

kormoranów w Polsce na obiektach Monitoringu 

Zimujących Ptaków Wodnych w styczniu 2011 



 Liczba ptaków bytujących na terenie Polski  

w poszczególnych miesiącach 
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Zagrożenie gatunku w Polsce 

Naturalne  

• Presja drapieżników (gł. bielik) lub drapieżników gniazdowych (m.in. mewy, 

krukowate) 

 
Antropopresja 

• Odstrzał (do 10.000 osobników) 

• Niszczenie kolonii (legalne i nielegalne) i olejowanie jaj w gniazdach 



Zagrożenia powodowane przez gatunek w Polsce 

Szkody w rybołówstwie i wędkarstwie  

• Zmniejszenie wielkości połowów 

 o Zmniejszenie skuteczności zarybień (straty w materiale zarybieniowym) 

 o Zmniejszenie naturalnej reprodukcji (przez żerowanie na tarlakach) 

 o Zmniejszenie wielkości eksploatowanych stad 

 o Zmniejszenie skuteczności połowowej niektórych typów narzędzi  

  (płoszenie i wyjadanie ryb bezpośrednio z sieci) 

• Zmniejszenie wartości złowionych ryb (uszkodzenia, choroby) 

• Straty w narzędziach połowowych (uszkodzenia sieci) 

 

Szkody w innych gałęziach gospodarki 

  o Leśnictwo 

  o Turystyka 

 

Szkody w środowisku 

 o Deponowanie znacznej ilości biogenów wraz z odchodami kormoranów 

 o Negatywny wpływ na populacje chronionych gatunków ryb  



Kolonia w Kątach Rybackich 



Kolonia w Kątach Rybackich 



Konflikt 

Nowa Zelandia 90 lat temu Anglia dziś 



Skład pokarmu kormoranów - morze 
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Średnia liczba ofiar z 

poszczególnych 

taksonów 

przypadająca na jedną 

wypluwkę (bez 

uwzględniania 

wypluwek pustych) w 

próbach zebranych na 

Torpedowni w Gdyni 

Babich Dołach  

Średnia liczba ofiar z 

poszczególnych taksonów 

przypadająca na jedną 

wypluwkę (bez 

uwzględniania wypluwek 

pustych) w próbach 

zebranych na wyspie 

Mielino w Świnoujściu 



Skład pokarmu kormoranów - jeziora 

Udział wagowy i liczbowy ofiar w diecie kormoranów w 2009 z dwóch kolonii na 

Mazurach (Krzywosz i Traczuk 2010: Wpływ kormorana czarnego na jeziora w rejonie 

Mazur. W: Mickiewicz M. (red.): Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle 

ich stanu w 2009 r. Wyd. IRŚ, Olsztyn.) 



Sposoby ograniczania strat 

Polepszanie siedlisk  

• Renaturyzacja siedlisk (głównie rzek) 

• Wprowadzanie sztucznych schronień (do stawów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecting Fish from Cormorants - The Potential for Using Fish Refuges 

By Ian Russell, Cefas Lowestoft Laboratory and published by CEFAS Finfish News 

- Issue 3, Winter/Spring 2007. 

 

 



Sposoby ograniczania strat 

Działania z zakresu gospodarowania populacjami ryb  

• Zmiany w sposobie zarybień 

• Wpływ na strukturę gatunkową ryb 

• Zmiana zagęszczenia obsad w stawach 

• Lokowanie najbardziej wrażliwych stad w pobliżu miejsc o zwiększonej 

aktywności ludzi 

 

Przykładowo dla Zbiornika Włocławskiego WZIĄTEK (mat. niepubl.) proponuje m.in. 

• Prowadzenie zarybień Zbiornika rybami dużymi: narybek jesienny kroczki, i dwulatki 

a nawet tarlaki, zwłaszcza w przypadku ryb drapieżnych;  

• Prowadzenie zarybień w okresie późnej jesieni;  

• Wypuszczanie materiału zarybieniowego po lewej stronie Zbiornika gdzie 

penetracja przez ptaki jest zdecydowanie mniejsza; 

• Częściowe zastąpienie narybku sandacza i szczupaka sumem. Gatunek ten jest 

również drapieżnikiem, a jego ofiarami są te same gatunki ryb, co szczupaka i sandacza. 

Sum poluje jednak przede wszystkim w nocy, kiedy kormorany odpoczywają w dzień zaś 

przebywa w kryjówkach. Jest, więc zdecydowanie mniej podatny na drapieżnictwo 

kormoranów; Świadczy o tym także brak tego gatunku w pokarmie ptaków ustalonym na 

podstawie zebranych przez nas materiałów; 



Sposoby ograniczania strat 

Utrudnianie kormoranom dostępu do wody  

• Całkowite pokrycie stawów drobną siatką (o oczku nawet poniżej 20 cm) lub 

równoległymi linami 

• Całkowite pokrycie stawów siatką o dużym oczku (5 – 10 m) 

• Częściowe pokrycie stawów siatką o gęstym oczku (<20cm) lub zanurzone 

klatki 

http://www.abc.net.au/

reslib/200808/r27879

5_1180834.jpg 

 



Sposoby ograniczania strat 

Płoszenie kormoranów, bez ich zabijania  

• Patrolowanie terenu  

• Metody akustyczne 

• Metody wizualne 

• Metody kombinowane 

 

 

http://drkaae.com/Vertebtrates/

Chapter_8_Bird_Management

_and_Conrol.htm 



Sposoby ograniczania strat 

Odstrzał  

• Odstrzał w celu płoszenia 

• Odstrzał w celu zmniejszenia populacji 

 

Działania skierowane przeciwko lęgom  

• Zapobieganie powstawaniu nowych kolonii 

• Niszczenie lub zamiana jaj 

• Redukcja lokalnej populacji lęgowej 

Odszkodowania 

Brak ustawowych możliwości wypłacania odszkodowań z tytułu strat 

powodowanych przez kormorany 



Cele programu zarządzania gatunkiem 

Dotychczasowe, choć niedostatecznie liczne, doświadczenia w 

zarządzaniu populacjami kormoranów na różnych szczeblach wskazują, 

że największe szanse na powodzenie mają działania na poziomie 

lokalnym, z dobrze zdefiniowanym celem tych działań oraz odpowiednio 

dobranymi środkami służącymi osiągnięciu celu. Za powodzenie planów 

działań należy uznać ograniczenie strat powodowanych przez kormorany 

do poziomu akceptowalnego w racjonalnej gospodarce, zachowanie w 

dobrej kondycji populacji i siedlisk narażonych na presję ze strony 

kormoranów (bezpośrednią i pośrednią) oraz rozwiązanie konfliktów 

społecznych wywołanych wzrostem populacji kormoranów. 



Zasady ogólne zarządzania populacją 

kormoranów 

W obecnym stanie prawnym jakiekolwiek działania skierowane przeciwko 

kormoranom mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie decyzji 

RDOŚ (ochrona częściowa). Strategia opisuje krajową populację tych 

ptaków jako niezagrożoną, co wyczerpuje jeden z warunków do wydania 

pozytywnej decyzji. Decyzje zawsze muszą uwzględniać lokalne 

uwarunkowania (opisane we wniosku) i uwzględniać stan innych 

chronionych wartości przyrodniczych.  

Podział na trzy „obszary postepowania” 

 

- Morskie wody przybrzeżne z zatokami i zalewami 

- Wody śródlądowe pasa pojezierzy i duże rzeki 

- Stawy hodowlane i wody podgórskie 



Zatoka Pucka – Ryf Mew 



Morskie wody przybrzeżne z zatokami i zalewami 

Zalew Wiślany i Szczeciński (z Jeziorem Dąbie), Zatoka Gdańska i 

Pomorska powinny być objęte zakazem prowadzenia działań przeciwko 

kormoranom. Akweny te grupują znaczną część krajowej populacji i 

rozproszenie nawet niewielkiej części tych ptaków na drobniejszych 

zbiornikach wodnych i rzekach, przyczyni się do znacznie większych 

szkód niż są obecnie czynione obecnie. Dodatkowo wszystkie te obszary 

(poza fragmentami wybrzeża Zatoki Gdańskiej) są objęte ochroną 

Natura2000 i w części z nich, z racji liczebności, migrująca i zimująca 

populacja kormoranów jest celem ochrony tych obszarów. 

 

Wyjątki od ogólnej zasady mogą dotyczyć szczególnych sytuacji i to tylko 

pod warunkiem małej skali oddziaływania. 

 

W miejscach, gdzie zgłaszana jest konieczność likwidacji kormoranów 

(Świnoujście, Mierzeja Wiślana) powinny być prowadzone programy 

informacyjne promujące wiedzę na temat kormoranów i ich roli w 

ekosystemie zgodnie z dostępną wiedza naukową. 



Kolonia na jez. Sominy – ols 



Kolonia na jez. Osiek – martwy ols 



Wody śródlądowe pasa pojezierzy i duże rzeki 

Jeziora i rzeki o charakterze nizinnym powinny być traktowane 

„przejściowo”. W celu wprowadzania działań przeciwko kormoranom 

potrzebny jest przygotowany wniosek, który wyczerpie warunki derogacji 

(wystąpienie poważnych szkód lub ryzyka ich wystąpienia oraz brak 

alternatywnych metod uniknięcia szkód). Można wymienić szereg 

czynników, które przy braku argumentów przeciwnych powinny 

jednoznacznie skłaniać do wydawania zgody na podjęcie odpowiednich 

działań: 

• Wody objęte ochroną obszarową ze względu na ryby lub ich siedliska 

• Wody spełniające kryteria obrębów ochronnych w myśl ustawy o 

Rybactwie Śródlądowym  

• Rejony zapór i innych budowli wodnych ograniczające lub 

uniemożliwiające migracje ryb 

• Zarybienia cennymi gatunkami ryb  

• Gospodarka na akwenach sielawowych 



Wody śródlądowe pasa pojezierzy i duże rzeki 

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska wydając pozwolenia na 

płoszenie i odstrzał w dużej skali, powinny zapewnić, po konsultacjach z 

zainteresowanymi stronami (m.in. użytkownicy rybaccy) następujące 

warunki: 

• Wskazanie miejsc bez płoszenia kormoranów  

Ptaki wypłaszane z jednego miejsca poleca w inne, przeważnie sąsiednie. Dlatego 

płoszenie powinno odbywać się jednocześnie na wszystkich obiektach objętych 

pozwoleniem z wyjątkiem tych miejsc, gdzie docelowo ptaki pozostaną bez 

niepokojenia. Miejsca takie powinny: 

o Przede wszystkim należy wskazać miejsca już objęte ochroną obszarową 

ze względu na ptaki (Parki Narodowe, rezerwaty, obszary ptasie Natura2000), 

o Być już miejscem bytowania kormoranów,  

o Znajdować się w promieniu do 40 km, 

o Być odpowiednio duże w stosunku do liczby kormoranów objętych 

wnioskiem lub powierzchni akwenów objętych pozwoleniem. 

• Wskazanie podmiotu, który wykona badania nad składem pokarmu 

zastrzelonych kormoranów. 



Wody podgórskie i stawy hodowlane 

Wnioski o zgodę na płoszenie i odstrzał kormoranów powinny być 

rozpatrywane pozytywnie w przypadku obiektów stawowych i wód o 

charakterze podgórskim. Oczywistym wyjątkiem powinny być te obiekty, 

które cechują się wybitnymi walorami przyrodniczymi – tam konieczne 

ograniczenia w płoszeniu kormoranów powinny być rekompensowane 

finansowo:  

• Odszkodowaniami w postaci np. dopłat wodnośrodowiskowych, 

• Dopłatami do działań poprawiających jakość siedliska, tworzących 

populacje buforowe mało cennych gatunków ryb, budowę refugiów dla ryb 

nieograniczających ptakom dostępu do wody. 

 

Zgoda powinna również obejmować niedopuszczanie do powstawania 

nowych kolonii lęgowych (do końca marca) lub usuwanie miejsc 

gniazdowania po lęgach – również jako warunek zgody na odstrzał w 

okresie lęgowym. 





Harmonogram niezbędnych działań 

• W związku ze zmianą rozporządzenia o ochronie gatunkowej 

zwierząt (co miało miejsce w październiku 2011 r.) Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska (sama lub przez zlecenie tego innemu podmiotowi) 

powinna niezwłocznie (do marca 2012) przeprowadzić wśród właścicieli 

stawów kampanię informacyjną o zmianie przepisów dotyczących 

odstrzału kormoranów (i czapli siwej oraz wydry) na stawach rybackich 

uznanych za obręby hodowlane.  

 

• W związku z inicjatywą CorMan, ale także realizując potrzeby 

monitoringowe opisane w niniejszej strategii, powinno zostać 

przeprowadzone liczenie gniazd kormoranów w Polsce w sezonie 

lęgowym 2012 (na zlecenie GDOŚ, w okresie kwiecień – czerwiec) oraz 

liczenie noclegowisk zimujących kormoranów w styczniu 2013 roku.  



Harmonogram niezbędnych działań 

• Ministerstwo Środowiska powinno zabiegać o sfinansowanie ze 

środków przeznaczonych na naukę badań nad ekosystemami wodnymi 

dającymi odpowiedź na pytania o wielkość biomasy ryb w naturalnych 

akwenach, struktury wiekowej i wielkościowej najważniejszych z 

gospodarczego punktu widzenia gatunków ryb, wielkości rocznej produkcji 

ryb, wpływu kormoranów, rybaków i wędkarzy na populacje ryb. 

 

• Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska powinny wdrożyć 

mechanizmy pozwalające na szybkie wydawanie decyzji odnośnie 

odstrzału kormoranów na obrębach hodowlanych i wodach podgórskich 

przy akceptacji faktu, że kormorany czynią tam szkody gospodarcze, 

których nie można inaczej uniknąć oraz że dotychczasowy odstrzał nie 

miał negatywnego wpływu na populację kormoranów.  



Harmonogram niezbędnych działań 

Poszczególne RDOŚ w ścisłej współpracy z RZGW powinny inicjować na 

swoim terenie programy naukowe mające na celu pełniejsze 

wykorzystanie dostępnych informacji oraz uzupełnienie luk w wiedzy 

(liczenia kormoranów, analizy składu ich pokarmu, badania nad 

ichtiofauną). Docelowo w 2014 roku powinny zostać przygotowane 

regionalne plany zarządzania populacją kormoranów, które: 
• Scharakteryzują lokalną populację kormoranów i skalę podejmowanych przeciwko nim działań 

(wielkość odstrzału, ilość przypadków uniemożliwiania zakładania nowych kolonii itp.), 

• Bazując na sprawozdaniach z wykonanych decyzji derogacyjnych od ochrony gatunkowej wskażą 

miejsca, gdzie szkody gospodarcze są najwyższe oraz sprawdzone sposoby ich unikania,  

• Bazując na planach zadań ochronnych obszarów Natura 2000 wskażą miejsca gdzie pojawiają się 

szkody przyrodnicze wywołane obecnością kormoranów oraz proponowane działania minimalizujące 

ten wpływ oraz  

• Wskażą te obiekty stawowe, w których zachowanie ekstensywnych metod gospodarowania ma 

kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności w regionie oraz sposoby rekompensowania strat 

wynikających z ograniczeń w zapobieganiu szkodom powodowanym przez zwierzęta, 

• W oparciu o dane ichtiologiczne i wyżej wymienione, i kierując się zasadami ogólnymi zarządzania 

populacja kormoranów, wskażą te akweny, które w danym regionie powinny być pozostawione bez 

płoszenia kormoranów, sposoby zrekompensowania strat użytkownikom rybackim tych akwenów, 

ewentualnie konieczność podjęcia działań nad ich zaadoptowaniem dla ww. celów, 

• Wskażą ścieżki dalszego monitoringu populacji kormoranów i szkód przez nie czynionych (tak by 

kolejne europejskie liczenia gniazd i zimujących kormoranów opierały się o wiedzę gromadzoną 

regionalnie) 

 





Harmonogram niezbędnych działań 

GDOŚ w kolejnych latach (najwcześniej 2014-2015) w oparciu o 

regionalne plany zarządzania populacją kormoranów, zgromadzoną 

wiedzę i doświadczenie zespołu doradczego, może zlecić opracowanie 

krajowego planu zarządzania populacją kormoranów, który: 

• W oparciu o zgromadzoną wiedzę na temat kormoranów, ekosystemów wodnych, 

biomasy ryb w nich bytujących, wielkości rocznej produkcji itp. – oceni aktualną wielkość 

populacji kormoranów oraz określi możliwe scenariusze jej rozwoju w kolejnych latach i 

jej wpływu na ekosystemy wodne, 

• Dokona opracowań prognozujących możliwość wpływania na wielkość krajowej populacji 

kormoranów przez wprowadzanie dodatkowych działań ograniczających populację 

kormoranów na poziomie ogólnopolskim oraz koszty tych działań i spodziewane efekty 

gospodarcze i przyrodnicze, 

• Zaproponuje zmiany w prawie dotyczące zarówno ochrony przyrody jak i prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej, które pozwolą na łatwiejsze adoptowanie koniecznych 

rozwiązań minimalizujących konflikty między tymi rodzajami działalności człowieka, 

• Przygotuje metodykę wyceny szkód w gospodarce rybackiej powodowanych obecnością 

kormoranów uwzględniającą możliwe do zastosowania i sprawdzone metody 

zapobiegania im, tak, by uniknąć sytuacji, w której skarb państwa będzie narażony na 

ciągły wzrost wydatków z tytułu odszkodowań oraz  

• Zaproponuje takie zmiany ustawowe by odszkodowania wypłacane ze środków 

publicznych były jednym z elementów prowadzenia racjonalnego zarządzania populacją 

kormoranów. 



Dziękuję za uwagę, 

zapraszam do dyskusji 


