
 

 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Krzywosz, dr Maciej Kamiński 

  

Wpływ kormorana na populacje ryb 

w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

  

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 

2011 

 

 
  



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 
________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

SPIS TREŚCI 

 

1. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 3 

2. Wody i gospodarka rybacka na obszarze działania LGR 5 

3. Kormoran w oczach rybackich użytkowników jezior 11 

4. Biologia i ekologia kormorana 15 

 4.1. Systematyka i rozmieszczenie kormoranów 15 

 4.2. Anatomia i morfologia 16 

 4.3. Biologia 19 

 4.3.1. Zdobywanie pokarmu 24 

 4.3.2. Skład pokarmu 24 

 4.4. Ekologia kolonii 28 

 4.5. Współlokatorzy, goście i rabusie kolonii 33 

5. Historia i stan populacji kormoranów 37 

 5.1. Kormoran w Europie 37 

 5.2. Kormoran w Polsce 41 

 5.2.1. Populacja lęgowa 41 

 5.2.2. Populacja ptaków niegniazdujących 49 

 5.2.3. Ptaki migrujące i zimujące 49 

 5.2.4. Kormoran w Polsce północno-wschodniej 54 

 5.2.5. Kormoran na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 61 

6. Wpływ kormoranów na środowisko i rybostan 63 

 6.1. Oddziaływanie kolonii na fitocenozy 63 

 6.2. Wpływ kormoranów na jakość wód 65 

 6.3. Wpływ kormoranów na rybostan 66 

 6.3.1. Stawy 66 

 6.3.2. Rzeki i zbiorniki zaporowe 67 

 6.3.3. Jeziora 67 

 6.3.4. Wielkość i rozkład presji kormorana 

na jeziorach Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w 2011 r. 

78 

7. Status prawny kormorana 83 

 7.1. Stanowisko autorów Strategii Zarządzania Populacją Kormorana w Polsce 83 

 7.2. Stanowisko Departamentu Rybactwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 87 

 7.3. Aktualny stan prawny i możliwości działań użytkowników rybackich 93 

 7.4. Odszkodowania za straty powodowane działalnością kormoranów 112 

 7.4.1. Stanowisko autorów projektu Strategii Zarządzania Populacją Kormorana 112 

 7.4.2. Stanowisko prof. dr hab. nauk prawnych Wojciecha Radeckiego 114 

8. Metody ograniczania presji kormorana 115 

 8.1. Polepszanie siedlisk 115 

 8.2. Działania z zakresu gospodarowania populacjami ryb 116 

 8.3. Utrudnianie kormoranom dostępu do wody 117 

 8.4. Płoszenie kormoranów bez ich zabijania 118 

 8.5. Odstrzał kormoranów 119 

 8.6. Działania skierowane przeciwko lęgom 122 

 8.7. Inne środki służące redukcji populacji kormoranów 124 

 8.8. Komentarz 124 

9. Bibliografia 125 

10. Streszczenie 129 



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

3 

 

1. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

Proces tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” 

został zainicjowany przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach oraz samorządy 

lokalne powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Inspiracją do tworzenia 

organizacji, jednoczącej podmioty Suwalszczyzny w działaniach na rzecz rozwoju obszaru 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego była ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. Europejski Fundusz Rybacki, jako instrument finansowy Wspólnej Polityki 

Rybołówstwa, finansuje lokalne projekty zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia 

na zasadach określonych przez państwo członkowskie. Program Operacyjny „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" zakłada 

finansowanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich poprzez Lokalne Grupy 

Rybackie (LGR) utworzone na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Stowarzyszenie LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” zostało utworzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, na 

podstawie uchwały zebrania założycielskiego w dniu 7 września 2009 r. i zostało 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 27 listopada 2009 r.  

Stowarzyszenie grupuje, na zasadzie partnerstwa, instytucje, organizacje i podmioty 

reprezentujące sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy, działające na terenie siedemnastu 

jednostek samorządowych Pojezierza – gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, 

Płaska, Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, 

Szypliszki, Wiżajny, miasta i gminy Rajgród oraz miasta Augustów (Rys. 1).  

Dla terenu swojego działania, LGR opracowała Lokalną Strategię Rozwoju Obszaru 

Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LSROR). W październiku 2010 roku 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało wyboru LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” do realizacji LSROR w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 

2013" (PO RYBY 2007-2013), przyznając na ten cel dotację w wysokości 53 miliony 414 

tysięcy złotych.  
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Rys. 1. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

 

Stowarzyszenie ma przed sobą dwa główne cele: utrzymanie i rozwój 

zrównoważonego rybactwa na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim oraz poprawę warunków 

życia mieszkańców Pojezierza. Cel pierwszy LGR zamierza realizować poprzez: 

 ochronę zasobów i jakości wód, 

 zachowanie i restytucję różnorodności biologicznej oraz obfitości zespołów ryb,  

 podnoszenie wartości produktów rybactwa, 

 zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 

przyrody. 

Poprawie warunków życia mieszkańców Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego 

sprzyjać będzie: 

 rozwój infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej, 

 rewitalizacja miejscowości i obiektów zabytkowych, 
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 restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, dywersyfikacja zatrudnienia 

i rozwój usług, 

 poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru. 

 

 

2. Wody i gospodarka rybacka na obszarze działania LGR 

 

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą terenu – 

bogatą w jeziora i zróżnicowane formy geomorfologiczne, od stosunkowo płaskich obszarów 

sandrowych (głownie na południu regionu) po wysokie wzniesienia morenowe, kemy i ozy 

w części północnej. 

Przez Pojezierze przebiegają wododziały trzech dorzeczy – Wisły (zachodnia 

i południowo-zachodnia część regionu), Niemna (część wschodnia) i Pregoły (niewielkie 

fragmenty w części północno-zachodniej) (Rys. 2.). Głównymi rzekami regionu są: Czarna 

Hańcza, będąca dopływem Niemna oraz Rospuda i Netta, odprowadzające swoje wody do 

Biebrzy w zlewni Wisły. Drogą wodną łączącą obie zlewnie jest Kanał Augustowski.  

Jeziora położone na obszarze działania LGR są niezwykle zróżnicowane pod 

względem genezy i morfometrii. Oprócz głębokich jezior rynnowych, jak np. Hańcza, 

Szelment Wielki i Rospuda, występują jeziora rynnowo-wytopiskowe (np. Wigry) 

i wytopiskowe – zazwyczaj płytkie, o regularnej linii brzegowej. Według danych zebranych 

podczas sporządzania LSROR, w granicach objętych opracowaniem znajduje się 277 jezior 

(powyżej 1 ha), o łącznej powierzchni całkowitej 16 024,00 ha. Według Atlasu jezior Polski 

(IMGW, 1996) jezior o powierzchni powyżej 10 ha jest 150. Zajmują one łączną 

powierzchnię 15823 ha. 

Do największych należą: Wigry (2 118,3 ha), Rajgrodzkie (1 503,2 ha), Gaładuś 

(728,6 ha), Sajno (522,5 ha), Białe Augustowskie (476,6 ha), Serwy (460,3 ha), Necko (400 

ha), Szelment Wielki (356,1 ha) i Pomorze (295,4 ha). 

Jeziora są zróżnicowane pod względem limnologicznym – na ogół są to dymiktyczne 

zbiorniki mezo-eutroficzne i eutroficzne. Reprezentują wszystkie rybackie typy jezior - od 

jezior sielawowych (np. Wigry, Hańcza, Gaładuś), poprzez leszczowe (np. Pomorze, Necko), 

sandaczowe (np. Wiżajny), linowo-szczupakowe (np. Bocznel) do jezior karasiowych.  
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Rys. 2. Podstawowe elementy sieci hydrograficznej obszaru objętego LSROR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

 

W wodach rzek i jezior regionu występują: węgorz, amur biały, karp, karaś pospolity,  

karaś srebrzysty, kiełb, krąp, leszcz, lin, płoć, różanka, słonecznica, piekielnica, strzebla 

potokowa, kleń, jaź, jelec, boleń, ukleja, wzdręga, koza, piskorz, śliz, sum, szczupak, sieja, 
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sielawa, troć jeziorowa, pstrąg potokowy, miętus, stynka, ciernik, głowacz białopłetwy, 

głowacz pręgopłetwy, jazgarz, okoń, sandacz i tołpyga. Osiem z nich: koza, piskorz, śliz, 

różanka, słonecznica, strzebla potokowa, głowacz białopłetwy i głowacz pręgopłetwy 

objętych jest całkowitą ochroną.  

W rybostanie dominują ryby niedrapieżne, zwłaszcza gatunki planktonożerne. 

Drapieżniki reprezentowane są głównie przez: szczupaka, okonia i węgorza, a w niektórych 

jeziorach także sandacza i suma. 

Na obwodach rybackich, ustanowionych przez dyrekcję Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie gospodaruje 10 przedsiębiorstw rybackich oraz 212 

indywidualnych użytkowników, którzy mają podpisane wieloletnie umowy użytkowania 

z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Dyrektorem RZGW 

w Warszawie. Większość obwodów, zwłaszcza tych o niewielkiej powierzchni wód 

użytkowanych jest przez osoby fizyczne. W wodach Wigierskiego Parku Narodowego 

gospodarkę rybacką prowadzą służby parku.  

Do największych podmiotów sektora rybackiego należą: Gospodarstwo Rybackie 

PZW w Suwałkach (20 obwodów, 4321 ha), Wigierski Park Narodowy (2806 ha), 

Gospodarstwo Rybackie „Augustów” (5 obwodów, 2149 ha), Gospodarstwo Rybackie 

„Rajgród” (4 obwody, 1946 ha) i Gospodarstwo Rybackie „Falko” (10 obwodów, 828 ha).  

Według danych LGR, w strukturze gatunkowej ryb odławianych przez pięciu 

największych rybackich użytkowników wód dominują gatunki karpiowate, których udział 

w całkowitych odłowach wynosi 48,4%. Ponadto odławia się ryby drapieżne - 26,2%, 

koregonidy - 22% i stynkę 3,3%. 

Struktura odłowów rybackich w poszczególnych zbiornikach wodnych jest bardzo 

zróżnicowana, wynikająca m.in. z odmiennym warunków siedliskowych (trofii i typu 

rybackiego), stosowania różnych technik połowowych, historii użytkowania oraz specyfiki 

zarybień. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania rozesłano ankiety do rybackich użytkowników 

jezior m.in. z prośbą o określenie struktury gatunkowej odłowów z 3 ostatnich lat oraz 

pozyskanej masy ryb. Na postawie uzyskanych danych struktura odłowów przedstawia się 

następująco (rys. 3.): 
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Rys. 3. Struktura gatunkowa odłowów rybackich w wybranych jeziorach na obszarze LSROR 

„Pojezierze Suwalsko- Augustowskie” w latach 2008-2010, na podstawie badań ankietowych. 

 

Średnia ważona wydajności rybackiej, określona przez respondentów, wyniosła 

w ciągu ostatnich trzech lat 11,2 kg/ha. Była ona niższa w przypadku podmiotów 

gospodarujących na dużych akwenach (np. PZW – 10,12 kg/ha, WPN – 9,32 kg/ha) niż 

przypadku niektórych małych jezior, gdzie pozyskiwano nawet kilkadziesiąt kg ryb z 1 ha 

powierzchni jeziora. Wydajność jezior na obszarze objętym LSROR jest wyższa niż jezior 

całego regionu mazurskiego (w roku 2010 wynosiła ona 8,32 kg/ha) (Mickiewicz 2011).  

Struktura odłowów, skład i liczebność zespołów ryb podlegają zmianom wynikającym 

z naturalnej sukcesji ekosystemów wodnych, różnych form antropopresji, w tym 

zwiększonego dopływu substancji użyźniających, sposobu prowadzenia gospodarki rybackiej 

i wędkarskiej, a także kłusownictwa oraz presji drapieżników - w ostatnich 20 latach głównie 

kormoranów. 

Zmiany struktury zespołów ryb w jeziorze Wigry ilustruje diagram (Rys. 4), 

ukazujący udział masy poszczególnych gatunków w odłowach rybackich prowadzonych 

w największym zbiorniku wodnym położonym na terenie objętym LSROR. 
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Rys. 4. Struktura odłowów ryb z jeziora Wigry 

(odłowy gospodarcze - do roku 1993 i regulacyjne - lata następne) 

 

Wielkość odłowów, od roku 1994, określana jest przez Wigierski Park Narodowy (do 

tego czasu odłowy gospodarcze prowadziło Państwowe Gospodarstwo Rybackie), który 

kieruje się potrzebą takiego kształtowania liczebności i struktury gatunkowej ryb, aby służyły 

one potrzebom ochrony ekosystemu jeziornego, jako całości. Zastosowano tu metodę 

wielkoskalowej biomanipulacji, ograniczającej efekty eutrofizacji jeziora. Dzięki zabiegom 

ochronnym (intensywne zarybienia szczupakiem, ograniczanie liczebności ryb 

planktonożernych, przy jednoczesnym podtrzymywaniu właściwej liczebności koregonidów, 

restytucja gatunków zagrożonych – w tym troci jeziorowej i suma) pozwoliło z jednej strony 

na osiąganie efektów ekologicznych, z drugiej zaś na zrównoważone użytkowanie zasobów 

ryb. Wzrost liczebności kormoranów, które mają swoją kolonię pobytową nad jeziorem 

Długim Wigierskim i żerują głównie na Wigrach, skłoniły dyrekcję parku do obniżenia, 

w latach 2003-2009, intensywności odłowów. W ostatnich trzech latach wynosiła ona średnio 

9,32 kg/ha. Wielkość odłowów w jeziorze Wigry w okresie od 1979 do 2010 roku 

przedstawiono na rys. 5.  
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Rys. 5. Odłowy ryb z jeziora Wigry w latach 1979-2010. 

Wody na obszarze objętym LSROR są sukcesywnie zarybiane różnymi gatunkami 

ryb. W badaniach ankietowych uzyskano szczegółowe dane dotyczące zarybień 59 jezior 

o łącznej powierzchni 7452,5 ha, czyli ok. 50% powierzchni akwenów użytkowanych 

rybacko. W ciągu trzech ostatnich lat do tych wód wprowadzone zostały następujące ilości 

materiału zarybieniowego (Tab. 1): 

Tab. 1. Rodzaj i ilość materiału zarybieniowego, wprowadzonego do 59 zbiorników 

wodnych, o łącznej powierzchni 7452,5 ha na obszarze objętym LSROR, w latach 2008-2010. 

  

Gatunek Rodzaj materiału Ilość 

szczupak  wylęg 18 989 tys. 

szczupak narybek 528 kg 

lin narybek 153 kg 

lin kroczek 2108 kg 

karp kroczek 30 kg 

płoć narybek 20 kg 

karaś narybek 255 kg 

sielawa wylęg 227 817 tys. 

węgorz narybek 306,9 kg 

sum narybek jesienny 482,4 kg 

sandacz narybek jesienny 24,5 tys. 
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Gatunek Rodzaj materiału Ilość 

sandacz narybek letni 169 tys. 

sieja  narybek 40 tys. 

sieja wylęg 4 649 tys. 

troć jeziorowa smolty 122,4 kg 

troć jeziorowa narybek 176 tys. 

pstrąg potokowy narybek 64 tys. 

 

Łączny koszt tych zarybień w latach 2008-2010 wyniósł 1 990 793 zł, czyli rocznie 

średnio 88,8 zł/ha użytkowanych wód. Jest to wartość ponad dwukrotnie wyższa od średniej 

krajowej (41,60 zł/ha) (Mickiewicz 2011). 

 

3. Kormoran w oczach rybackich użytkowników jezior 

Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, iż kormoran jest widywany prawie na 

wszystkich wodach regionu, przy czym na w dużych ilościach (ponad 500 ptaków) jedynie na 

dużych jeziorach w północno-wschodniej części regionu (m.in. jezioro Gaładuś), na jeziorze 

Wigry oraz w południowej części obszaru objętego LSROR (od 60 do 500 ptaków). Na 

pozostałych jeziorach obserwowany jest sporadycznie (pojedyncze ptaki) lub stosunkowo 

często, jednak przy liczebnościach nieprzekraczających 50 ptaków/jezioro.  

Jak zwracają uwagę niektórzy użytkownicy, liczba kormoranów obserwowanych na 

jeziorach zmienia się zarówno w ciągu sezonu jak i w poszczególnych latach. Na przykład na 

jeziorach Tobołowo i Kopanica, gdzie obserwowane były na ogół pojedyncze ptaki, 

kormorany występują na początku sezonu – od zejścia lodów do czerwca, później większość 

ptaków odlatuje. Podobne obserwacje zgłaszają użytkownicy wielu innych, na ogół małych 

zbiorników, gdzie większe stada obserwowane są jedynie wiosną, a następnie ponownie na 

jesiennych przelotach. 

Inna sytuacja panuje na zbiornikach, na których kormorany mają swoje kolonie 

lęgowe lub pobytowe. 

Maksimum liczebności kormoranów może wystąpić w różnych miesiącach. Badania 

monitoringowe, prowadzone w latach 2005-2008 na jeziorze Wigry (Zawadzka i in. 2010) 

wykazywały najwyższą liczebność tych ptaków w lipcu (2006 r.), sierpniu (2007 r.) lub we 
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wrześniu (2005 i 2008 r.) (Rys. 6.). Maksymalna liczebność ptaków obserwowanych na 

jeziorze była w poszczególnych latach bardzo zmienna – od około 200 do około 1570.  

 

 
  

Rys. 6. Liczba kormoranów obserwowanych na Wigrach w latach 2005-2008 

(na podstawie: Zawadzka i in. 2010) 

 

 

Jak podaje Wziątek i in. (2010), w roku 2009 maksymalna liczba kormoranów 

zaobserwowana w noclegowiskach (głównym nad jez. Długie Wigierskie i niewielkim nad 

Zat. Hańczańską jez. Wigry) oszacowana została na około 3100 osobników, zaś w 2010 roku 

na około 2500 osobników. Zmiany liczby ptaków w noclegowiskach miały w latach 2009-

2010 podobny charakter. Były one zasiedlane w drugiej dekadzie maja, a liczebność ptaków 

rosła do września. W październiku łączna liczba kormoranów obserwowanych w obu 

noclegowiskach zmniejszyła się do 1480 w roku 2009, zaś w roku 2010 do 2200 osobników. 

Większość ptaków opuszczała noclegowiska w pierwszej dekadzie listopada (Rys. 7). 
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Rys. 7. Zmiany liczby kormoranów w noclegowiskach na terenie Wigierskiego Parku 

Narodowego w latach 2009-2010 (na podstawie: Wziątek i in. 2010) 

 
 

Według opinii około połowy respondentów, liczebność kormorana w ostatnich latach 

jest względnie stała, pozostali zauważają, iż jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku kormoran 

był rzadkością, obecnie jest liczny, a jego populacja, choć nieznacznie, ale z roku na rok 

powiększa się. 

Na opinię o kormoranach niewątpliwie wpływać mogą obserwacje widocznych 

skutków ich obecności Na większości jezior, gdzie kormorany są nieliczne, bądź pojawiają 

się stadami jedynie na przelotach, rybacy nie dostrzegają przekształceń środowiska. 

Zniszczenia roślin, w tym usychanie drzew obserwowane jest wyłącznie w miejscach 

regularnego przebywania tych ptaków, np. na wodach, gdzie gospodarkę rybacką prowadzi 

PZW, łączną powierzchnię terenów lądowych zniszczonych przez kormorany oceniono na ok. 

2 ha, a w Wigierskim Parku Narodowym na 0,82 ha.  

Na pytanie „Jak oceniasz wpływ kormorana na rybostan i środowisko?” zdecydowanie 

przeważały odpowiedzi wskazujące na negatywny wpływ tego ptaka, zarówno na gospodarkę 

rybacką, jak i przyrodę. W kolejności od najbardziej do najmniej krytycznych ocen, zwracano 

uwagę na: 
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 wyżeranie i okaleczanie ryb, 

 straty gospodarcze, 

 niekorzystne zmiany struktury gatunkowej rybostanu, 

 zniszczenia roślinności w strefie brzegowej, 

 zanieczyszczanie wód odchodami, 

 zanieczyszczenia pomostów. 

Dwóch respondentów przyznało jednak, iż kormoran jest ważnym składnikiem 

różnorodności biologicznej w regionie. 

Zdecydowana większość użytkowników rybackich nie podejmowała prób 

ograniczania liczebności kormoranów. Niektórzy starali się płoszyć ptaki, jednak bez 

widocznego efektu w postaci zmniejszenia ich liczebności, bądź występowali o pozwolenie 

na odstrzał. Skuteczność tych działań oceniana jest krytycznie (np. dlatego, że odstrzały 

prowadzone są wczesną wiosną i jesienią, nie zaś w okresie najbardziej intensywnego 

żerowania kormoranów), choć zauważa się, że być może dzięki płoszeniu i odstrzałom, 

populacja nie rośnie jeszcze szybciej. 

Prawie wszyscy ankietowani uważają, że należy podejmować działania ograniczające 

negatywne skutki presji kormorana na przyrodę i gospodarkę rybacką, poprzez: 

 redukcję liczebności dorosłych ptaków – odstrzał. 

 zmniejszenie sukcesu lęgowego – niszczenie gniazd, chłodzenie złożonych jaj, 

płoszenie w okresie lęgowym, 

 ograniczenie liczby kolonii lęgowych, niedopuszczanie do tworzenia nowych, 

 zniesienie ochrony kormorana, 

 zapewnienie odszkodowań dla rybackich użytkowników z tytułu ponoszonych strat, 

 określenie dopuszczalnej wielkości populacji kormoranów na tym terenie. 
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4. Biologia i ekologia kormorana 

4.1. Systematyka i rozmieszczenie kormoranów 

Kosmopolityczna rodzina kormoranów Phalacrocoracidae obejmuje 29 gatunków, 

z których dwom niektórzy autorzy odmawiają tej rangi, zaś 6 wyspiarskich form, 

zasiedlających południową wyspę Nowej Zelandii i przyległe wyspy subantarktyczne, 

opisywane dotychczas jako odrębne gatunki, łączy się obecnie w jeden Phalacrocorax 

caranculatus. Do ciekawszych i bardziej znanych gatunków należy kormoran bezlotny 

Nannopterum harrisi zamieszkujący wyspy Galapagos oraz kormoran peruwiański 

Ph. bougainvillei, gnieżdżący się w milionowych koloniach u wybrzeży Peru i Chile, twórca 

pokładów guana eksploatowanego jako cenny nawóz azotowy. Niszczenie kolonii w trakcie 

rabunkowej eksploatacji guana, oraz przełowienie ławic sardeli, ryb stanowiących jego 

wyłączny pokarm, doprowadziło do znacznego spadku liczebności populacji. Również 

producentem eksploatowanego guana jest kormoran przylądkowy Ph. capensis, 

zamieszkujący wybrzeża Afryki Pd.  

W Europie występują trzy gatunki lęgowe: najmniejszy z kormoranów kormoran mały 

Haliaetor pygmaeas gnieżdżący się nad rzekami i lagunami Bałkanów, Afryki Północnej 

i Azji Południowo - Zachodniej, kormoran czubaty Ph. aristotelis - na skalistych wybrzeżach 

atlantyckich Europy zachodniej i Morza Śródziemnego, oraz kormoran czarny Ph. carbo 

zasiedlający wszystkie kontynenty półkuli wschodniej oraz atlantyckie wybrzeża Ameryki 

Północnej. Na tak rozległym areale wytworzył on 8 form geograficznych, z których dwie 

gnieżdżą się w Europie: Ph. c. carbo wokół północnego Atlantyku: na Nowej Szkocji, 

Labradorze, Grenlandii, Islandii, Wyspach Owczych, wyspach brytyjskich, Normandii 

i Bretanii, Norwegii i półwyspie Kola, zaś Ph. c. sinensis w środkowej i południowej Europie 

oraz środkowej Azji. Trzy dalsze występują w Afryce oraz po jednym w Japonii, Australii 

i Nowej Zelandii.  

W Polsce gniazduje mniejszy od nominatywnego podgatunek P. carbo sinensis, który 

buduje gniazda głównie na drzewach (obecnie w Polsce nie ma naziemnych kolonii, które 

wyjątkowo były zakładane w przeszłości). Kolonie istnieją zarówno na wybrzeżu Bałtyku jak 

i nad różnego typu zbiornikami śródlądowymi, najczęściej na niedużych wyspach. Większość 

europejskiej populacji sinensis jest wędrowna, kormorany te zimują nad wolnymi od lodu 
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wodami w Europie oraz w basenach Mórz Czarnego i Śródziemnego (Cramp i Simmons 

1977, van Eerden i in. 1995). Od 2005 r. kormorany zimują na południu Polski wykorzystując 

niezamarzające zbiorniki jako bazy wypadowe na rzeki podgórskie (Krzywosz, Traczuk 

2011).  

Pozostałe gatunki europejskie zalatują do Polski sporadycznie. Do 1995 r. kormoran 

czubaty obserwowany był 10 razy, zaś kormoran mały 8 razy.  

4.2. Anatomia i morfologia 

Wśród ptaków wodnych o wysokim stopniu specjalizacji kormoran wyróżnia się dużą 

wszechstronnością. Zwykle perfekcja w jednej umiejętności ogranicza inne. Znakomici 

lotnicy; mewy i rybitwy są słabymi pływakami i nurkami, doskonali pływacy: nury i perkozy 

- słabymi lotnikami, ptaki poruszające się sprawnie wśród gałęzi - nieporadnymi piechurami. 

Kormoran, używając terminologii sportowej, dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi 

i jest „dobry” w na ogół wykluczających się wzajemnie umiejętnościach. Znakomicie pływa 

i nurkuje, lata wytrwale, sprawnie porusza się po konarach drzew, co nie jest częstą 

umiejętnością wśród pływaków. Jedynie na lądzie chodzi dość nieporadnie, co zresztą nie ma 

dla niego istotnego znaczenia.  

 

Kormorany w locie 
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Interesujący nas, zamieszkujący Polskę, kormoran czarny jest silnym ptakiem 

wielkości małej gęsi, jednym z największych kormoranów. Długość jego ciała wynosi 80-

90 cm łącznie z 15-17 centymetrowym ogonem, a więc tyle co gęgawy Anser anser, 

przewyższającej go jednak dwukrotnie masą ciała. Dorosły samiec kormorana waży od 1,5 do 

3 kg, samica jest o niespełna 10% lżejsza, ale skrajne wielkości zachodzą na siebie. 

Dymorfizm płciowy w postaci minimalnych różnic ubarwienia białych części głowy jest 

praktycznie niedostrzegalny. Szyja długa, z 18 kręgami. Tułów smukły o „opływowym” 

kształcie. Nogi osadzone daleko w tyle, stanowiące sprawny narząd napędowy pływania, 

powodują pozycję stojącego ptaka bliską spionizowanej. Cztery palce spięte błoną pławną są 

zakończone silnymi pazurami, umożliwiającymi ptakowi pewne trzymanie się gałęzi. 

(Pływający przedstawiciele rodziny kaczkowatych mają spięte błoną tylko trzy palce). 

Półpionowa postawa nie czyni kormorana sprawnym piechurem, ale stać może pewnie 

i długo. Długi, złożony z 14 sterówek ogon służy jako ster przy pływaniu.  

 
Odpoczywające kormorany 

 

Ubarwienie ma czarne z metalicznym połyskiem, miejscami ciemno brunatne, 

co czyni ptaka dla obserwatora z pewnej odległości czarnym. Jedynie wokół dzioba, 

zachodząc na policzki, występuje biała plama, a skóra podgardla jest żółta. W szacie godowej 

u obu płci pojawiają się na głowie i szyi białe piórka, przez co wyglądają one jak oszronione, 
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oraz biała plama na zewnętrznej stronic bioder, a na głowie niewielki, czarny czubek. Szata 

godowa znika w ciągu wiosny. Niedojrzałe płciowo ptaki mają upierzenie bardziej brunatne, 

bez połysku, a na brzusznej stronie ciała białą powierzchnie różnej wielkości i kształtu. 

Pisklęta wykluwają się ślepe i nagie, ale po paru dniach pokrywają się ciemnym puchem.  

Efektem przystosowania do nurkowania są zarośnięte nozdrza i słabiej niż u innych 

ptaków spneumatyzowane kości. Wynikające stąd utrudnienie lotu kompensuje kormoran siłą 

mięśni. Ułatwia nurkowanie również brak zabezpieczenia skrzydeł przed zamoczeniem. 

Zmoczone pióra zwiększają ciężar właściwy kormorana niemal do ciężaru właściwego wody, 

gdy ciężar właściwy sprawnych lotników - rybitw jest o połowę mniejszy. Zmusza 

to kormorany do częstego suszenia skrzydeł, przy czym przybierają charakterystyczną 

pozycje stojąc, często na niewielkich wyniosłościach, z rozłożonymi skrzydłami i od czasu 

do czasu lekko nimi wachlując. Nie dokonują natomiast częstej u ptaków wodnych czynności 

natłuszczania piór. Potrzeba czystego przemieszczania się z powietrza do wody, środowisk 

o różnych stopniach przenikania i załamywania światła, doprowadziła do szczególnego 

przystosowania narządu wzroku w postaci niezwykle sprawnej akomodacji - zmiany 

krzywizny soczewki oka - przekraczającej trzykrotnie zdolność akomodacji człowieka, a 4-5 

krotnie gołębia, oraz szybkiej zmiany szerokości źrenicy.  

Silnie działające soki trawienne powodują szybkie i całkowite rozpuszczanie 

szkieletów ryb. W czasie od połowu do przylotu do gniazda mniejsze ryby ulegają 

przetworzeniu w papkę, duże bywają strawione w części tkwiącej głęboko w przewodzie 

pokarmowym, a nienaruszone w części tkwiącej w jamie gębowej. Nie podlegają natomiast 

strawieniu łuski ryb i częściowo elementy kostne, zwracane w postaci wypluwek, które mogą 

być wykorzystywane do badań składu pokarmu kormorana.  

Dorosłe ptaki mają czarne pióra z metalicznym połyskiem, pióra młodocianych 

ptaków są brązowe, matowe, a na brzuchu i piersiach jasne, nawet zupełnie białe. W ciągu 

dwóch lat ptaki wymieniają różne partie piór, a ptak stopniowo uzyskuje wygląd ptaka 

dorosłego. Dorosłe ptaki w szatach godowych mają białe wąskie pióra na udach oraz na szyi 

i tyle głowy. Dziób jest długi, haczykowato zagięty na końcu, skóra wokół niego jest żółta 

i naga. Źrenice ptaków dorosłych są szmaragdowozielone, młodych brązowe. Stopy 

kormoranów są koloru czarnego i posiadają płetwy złożone z czterech palców złączonych 

błoną pławną. Płetwy te są jedynym narządem motorycznym u pływających ptaków. 

Kormorany charakteryzują się też zmniejszoną pneumatyzacją kości oraz zarośniętymi 
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nozdrzami. Pływające kormorany są mocno zanurzone w wodzie, w czasie lotu sylwetka 

kormorana przypomina krzyż. Kormorany odzywają się przeważnie w miejscach grupowego 

przebywania (np. w koloniach lęgowych) i jest to rodzaj krakania (Cramp i Simmons 1977). 

Dorosły kormoran jest ptakiem raczej milczącym. Jedynie w okresie lęgowym, w trakcie 

toków oraz przy każdym przybyciu do gniazda w okresie lęgów, wydaje powitalny głos, 

trudny do opisania, gardłowy, chrząkająco-charczący. Wydaje również ostrzegawcze 

''pokrzykiwania”. Natomiast pisklęta żebrzą nieustannie, co powoduje w kolonii ciągły, 

słyszany z daleka hałas.  

4.3. Biologia 

Powrót kormoranów z zimowisk zależny jest od ustąpienia pokrywy lodowej wód, 

co następuje najwcześniej w końcu lutego, ale nierzadko dopiero w połowie kwietnia. 

Na podstawie obrączkowania kolorowymi obrączkami stwierdzono, że około połowa ptaków 

powraca do poprzednich miejsc lęgowych, reszta przemieszcza się do odległych kolonii.  

 
Zrywające się do lotu stado kormoranów 

 

 

Starsze ptaki, w starych i dużych koloniach, wcześniej przystępują do czynności 

rozrodczych, młodsze, okazując niezdecydowanie, zmieniają miejsca pobytu i przystępują do 
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lęgów znacznie później. W ostatnim dziesięcioleciu znacznego wzrostu populacji stwierdzono 

wielokrotnie wzrost liczby gniazd w koloniach jeszcze w drugiej połowie maja, zajmowanie 

nowych stanowisk lęgowych jeszcze w połowie czerwca, opuszczanie części lub całości nowo 

założonej kolonii, nawet już po złożeniu jaj.  

Do rozrodu przystępują kormorany 3-letnie, w czwartym roku kalendarzowym. 

W Danii stwierdzono jednak, że niektóre ptaki obrączkowane jako pisklęta w 1978 r. 

gnieździły się w roku 1980, a więc jako dwuletnie.  

 

 
Na gnieździe 

 

 

Po powrocie do kolonii kormorany przystępują do budowania gniazd i toków, 

w których biorą udział ptaki obu płci. W literaturze wyrażany jest pogląd, że zajmuje również 

gniazda stare. Jest to trudne do stwierdzenia, gdyż wymagałoby systematycznych obserwacji 

kolonii wczesną wiosną. Jeśli tak jest, to z całą pewnością podlegają one gruntownej 

przebudowie, gdyż wszystkie gniazda kormoranów są podobnego kształtu i wielkości, 

w przeciwieństwie do gniazd czapli, często nadbudowywanych i różniących się miedzy sobą 

wielkością i kształtem. Budulec gniazd stanowią gałązki drzew obłamywane z najbliższego 

otoczenia, zabierane z zeszłorocznych gniazd, lub „kradzione” z budowanych gniazd innych 
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„nieuważnych” ptaków. Budowie gniazda towarzyszą toki, barwnie opisane przez Kortlandta 

(1995), a polegające na wahadłowych, głębokich ruchach szyi, przez unoszenie skrzydeł 

i odsłanianiu białych plam po bokach ciała, po czym następuje kopulacja. 

Samica znosi 3-6, najczęściej 3 lub 4 jaja barwy blado niebiesko-zielonej pokryte białą 

kredową powłoką, często z brunatnymi plamkami pochodzącymi od wyściełających gniazdo 

roślin wodnych. W porównaniu z niebieskimi jajami czapli wydają się one prawie białe.  

Wysiadują oboje rodzice, przez 23-24 dni. Wskutek wspomnianego wyżej 

„niezdecydowania” ptaków młodych, okres lęgowy rozciąga się znacznie i pisklęta 

wykluwają się począwszy od końca kwietnia do początku czerwca. Znajdywane pojedyncze 

gniazda z gołymi jeszcze pisklętami w ostatnich dniach czerwca mogą pochodzić z lęgów 

powtarzanych, po zniszczeniu pierwszych. 

 

 
Młode kormorany 

 

 

Pisklęta, typowe gniazdowniki, rodzą się nagie i ślepe, a po kilku dniach pokrywają 

się ciemnym puchem. Karmione są przez oboje rodziców pół przetrawionymi rybami, które 

same wyciągają im z wola. Ów sposób karmienia piskląt odmienny od ptaków, które kładą im 
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pokarm do dzioba, powoduje inne umieszczenie barwnych plam sygnałowych. U ptaków 

podających pisklętom pokarm są nimi kolorowe wnętrza dziobów piskląt. U kormoranów 

barwną plamę stanowi żółta skóra nasady żuchwy ptaków dorosłych, której dotkniecie 

dziobem pisklęcia powoduje ruchy wymiotne karmiciela. Około 6 tygodniowe pisklęta stoją 

już w gnieździe, lub na sąsiednich gałęziach, a po dalszych 2-3 tygodniach uzyskają zdolność 

lotu. W ostatnich dniach lipca kolonia zwykle pustoszeje, a młode i stare ptaki rozpraszają się 

i pojawiają gromadnie na wielu zbiornikach wodnych. 

Sukces lęgowy, zależny od wielu czynników, zawiera się w bardzo szerokim 

przedziale od 0 do 2,7 młodych ptaków z gniazda. Podane krańcowe wielkości są jednak 

rzadkie. Praktycznie zerowy sukces „odnosiła” w niektóre lata kolonia na Wyspie Kamiennej 

jeziora Gardno, niszczona zarówno przez mewę srebrzystą jak i rybaków. Ponad 2 pisklęta 

opuszczają gniazdo w koloniach o niezniszczonym drzewostanie, wolnych od presji 

drapieżnictwa, nie podlegających redukcji.  

 

 
Pisklę w gnieździe 

 

 

W Polsce, w nielicznych badaniach, sukces rozrodczy oscylował w pobliżu wartości 

2,0-2,7. Największe straty powoduje niszczenie drzewostanu przez kormorany. Uschnięte 
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gałęzie łamią się pod ciężarem gniazd lub wskutek działania wiatru, co w starych koloniach 

powoduje istne hekatomby piskląt i nielotnych ptaków. Młody ptak na ziemi nie jest 

karmiony przez rodziców i już najbliższej nocy staje się ofiarą drapieżników lub w razie ich 

braku skazany jest na śmierć głodową. W wielu koloniach znaczącą rolę odgrywa 

drapieżnictwo wron i bielików. 

 

 
Kolonia lęgowa 

 

 

Okres dyspersji polęgowej kończy wędrówka jesienna przeciągająca się do przełomu 

listopada i grudnia. Ptaki populacji zachodnio- i środkowoeuropejskiej zimują we Francji, 

Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii oraz na wybrzeżach afrykańskich Morza Śródziemnego. 

Ptaki z Bałkanów zimują na wybrzeżach Morza Czarnego i wschodniej części Morza 

Śródziemnego. W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano „zbliżenie” zimowisk do 

Niemiec, w których do roku 1975 kormoran był tylko ptakiem przelotnym, a obecnie zimuje 

między innymi w Zatoce Grajswaldzkiej, około 30 km na zachód od granicy z Polską, do 

której spuszczane są ciepłe wody elektrowni atomowej. Coraz częściej notuje się również 

wypadki zimowania na polskim wybrzeżu oraz na zbiornikach położonych na południu kraju. 
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Niedojrzałe płciowo ptaki w okresie lęgowym bytują w dużych gromadach na 

wybranych wodach, nocując i odpoczywając na tych samych drzewach, co bywa fałszywie 

interpretowane jako kolonia lęgowa. Często przebywają w koloniach lęgowych kormoranów 

lub czapli. W tak wybranym miejscu, po osiągnięciu dojrzałości, przystępują czasem do 

lęgów. 

4.3.1. Zdobywanie pokarmu 

Kormorany polują na ryby nurkując. Czynią to bardzo sprawnie, dzięki opisanym 

wyżej przystosowaniom, i pod wodą pływają szybko. W szczególnych sytuacjach potrafią 

nurkować na głębokość kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów, ale zwykle polują na 

głębokości do 2-3 m, przebywając pod wodą kilkanaście sekund. Często polują gromadnie, 

płosząc ryby lub zapędzając je na płycizny. Ów system zbiorowych polowań, oddziaływujący 

silnie na wyobraźnię rybaków, obserwujących duże stado ptaków polujących na „ich” 

wodzie, niewątpliwie nie jest bez znaczenia, i nie bez powodu, dla powstawania negatywnej 

oceny kormorana jako szkodnika rybackiego. Ze schwytaną większą rybą wypływa kormoran 

na powierzchnię połykając ją od strony głowy. Dokonanie tego z dużym węgorzem poprzedza 

prawdziwa walka.  

Na powierzchni kormoran pływa głęboko zanurzony, zaniepokojony z tułowiem 

całkowicie zanurzonym w wodzie, z charakterystycznie uniesioną głową. O sile jego skrzydeł 

niech świadczy fakt, że z rybą o wadze blisko l kg - co jest zresztą wypadkiem bardzo 

rzadkim - a więc przekraczającej jedną trzecia wagi jego ciała, potrafi sprawnie poderwać się 

z wody.  

Duża koncentracja ptaków w jednym miejscu wymaga rozległego żerowiska dla 

zapewnienia dużej masy pokarmu. Stanowią je najczęściej szelfy morskie, skupienia licznych 

jezior lub rozlegle kompleksy stawów hodowlanych w promieniu 15-30, a czasem nawet do 

50 km od kolonii.  

4.3.2. Skład pokarmu 

W terminologii naukowej kormoran określany jest jako monofag i ichtiofag, 

co znaczy, że wyłącznym jego pokarmem są ryby. Czyni go to konkurentem człowieka i stało 

się przyczyną uznania za szkodnika rybackiego. Od połowy bieżącego stulecia zagadnieniu 

temu poświęcono wiele prac, zwłaszcza w Danii i Holandii, ale także w Polsce, opartych na 
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badaniach zawartości przewodu pokarmowego zastrzelonych ptaków, wypluwek, a zwłaszcza 

znajdujących się w nich i nie podlegających strawieniu łusek ryb, pozwalających określić 

przynależność gatunkową i wielkość ofiar oraz na badaniu ryb wykrztuszanych przez 

kormorany. Liczba owych prac mogłaby sugerować, że wiemy już bardzo dużo. W istocie 

potwierdziła tylko to, co wiadomo było od dawna, że kormoran żywi się rybami, konsumując 

najczęściej gatunki w danym środowisku najliczniejsze i tym samym najłatwiej dostępne. 

Np. kormorany gnieżdżące się na wybrzeżach Norwegii łowią niemal wyłącznie 

występującego masowo w Morzu Norweskim gromadnika Mallotus villosus, w Danii śledzie 

Clupea harengus, miętusy Lota lota i flądrowate Pleuronectidae, w Irlandii łososie Salmo 

salar i trocie S. trutta, zimujące w rzekach Szwajcarii - lipienie Thymallus thymallus i trocie, 

w wodach słodkich Europy najpospolitsze tam płocie Rutilus rutilus i w mniejszych ilościach 

wszystkie inne gatunki. Przejawia tu preferencję w stosunku do węgorzy Anguilla anguilla, 

gdyż w sporadycznych badaniach stanowią one do 30% składu pokarmu. Wykazuje również 

pewną awersję do leszcza powodowaną, być może, jego kształtem.  

 

 
Ofiary kormorana 

 

 

Istnieje natomiast wyraźna preferencja w stosunku do rozmiarów łowionych ryb. 

Mniejsze niż 10 cm na ogół kormoranów nie interesują. Bywają jednak łowione tam, gdzie 
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występują w dużym zagęszczeniu. Spośród dużych ryb największymi ofiarami są ryby 

smukłe, sprawiające mniejsze trudności przy połykaniu, np. szczupaki do 30 cm, 

maksymalnie 47 cm, a węgorze do 50 cm, maksymalnie do 70 cm. Natomiast okonie czy 

leszcze mają przeważnie długość 10-20 cm, maksymalnie 35 cm.  

Długość poławianych ryb ulega wahaniom w cyklu rocznym. Po wykluciu się piskląt 

w pokarmie kormorana wzrasta liczba ryb drobnych, przy czym spadek długości ryb 

utrzymuje się krótko w stosunku do gatunków drobnych, jak jazgarz Gymnocephalus cernuus 

i stynka Osmerus eperlanus, a znacznie dłużej u gatunków większych, a zwłaszcza 

o stosunkowo większej wysokości ciała jak okoń Perca fluviatilis.  

 

 
Wykrztuszony szczupak 

 

 

Rozmiary i kształt w pewnym stopniu przesądzają o składzie gatunkowym 

poławianych ryb, gdyż preferowane są gatunki nie przekraczające optymalnych wymiarów. 

W doborze pokarmu wykazuje kormoran jednak znaczną elastyczność, dostosowując się do 

aktualnej sytuacji rybostanu. Dla przykładu można przytoczyć holenderskie badania udziału 

w składzie pokarmu kormoranów jazgarza w dwóch eutroficznych jeziorach w 3 kolejnych 

okresach pozalegowych. Wynosił on 2-78% ogólnej masy ryb, przy czym w tych samych 
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miesiącach kolejnych lat 25-70%. W jednym roku niespełna 5% poławianych ryb tego 

gatunku przekroczyło długość 7 cm, w drugim około 50%, a w trzecim niemal żadna.  

W jeziorach północnej Polski, stanowiących żerowiska większości polskich 

kormoranów, dominującym składnikiem pokarmu jest nadal płoć, na którą w 2010 r. 

przypadało 33% masy. Kolejne miejsca zajmują: lin 17%, leszcz 15%, okoń 11%, szczupak 

10%. Węgorz z powodu wieloletniego braku zarybień występuje obecnie w mniejszej ilości 

(Krzywosz, Traczuk 2011).  

 
Karaś 

 

 

Autorzy nowszych badań wykazują wielkość dobowej racji kormorana w przedziale 

390-680 g, co zależy od w głownej mierze od wydatku energii na zdobycie pokarmu 

i utrzymanie ciepłoty ciała (39
o
C). Porcja 400 g ryb, zależnie od gatunku, dostarcza 

kormoranowi od 60 do 150 kalorii na l kg wagi ciała.  

Duża kolonia jest konsumentem znacznej masy ryb. Według wyliczeń, 

przedstawionych w dalszej części opracowania, kolonia złożona ze 100 gniazd konsumuje ich 

w ciągu sezonu lęgowego około 29 ton ryb. Pozyskanie takiej ilości ryb wymaga 

odpowiednio rozległego żerowiska. Dlatego też kormorany żerują w promieniu do 30 km, 
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a wyjątkowo nawet 50 km od kolonii. Pokonanie w ciągu dnia dwukrotnie takiej odległości 

z odpowiednim „ładunkiem” ryb wymaga znacznego wysiłku i dużej sprawności lotu.  

4.4. Ekologia kolonii 

Jednym z najbardziej frapujących zjawisk w życiu wielu gatunków ptaków jest 

kolonijne gnieżdżenie się, właściwe również kormoranom.  

Czynnikiem decydującym o lokalizacji i liczebności kolonii jest w pierwszym rzędzie 

zasobność żerowisk. W Europie są nimi wody szelfów oraz większe obszary wód 

śródlądowych. Dominujące liczebnie populacje Ph. carbo sinensis Danii, Holandii, Szwecji 

i Ukrainy są związane z morzem. Niemal całkowicie dotyczy to norweskich, brytyjskich 

i normandzkich populacji Ph. c. carbo. W Europie środkowej i zachodniej 78% populacji 

bytuje w koloniach odległych poniżej 50 km od brzegu morskiego. Znaleziono zależność 

pomiędzy wielkościami kolonii w Normandii a obszarem wód morskich o głębokości do 10 m 

w promieniu 30 km od kolonii.  

 
Stara kolonia lęgowa kormoranów 
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W Polsce w różnych latach 30-55% krajowej populacji gromadziła kolonia w Kątach 

Rybackich, z której ptaki żerują na wodach przymorskiego Zalewu Wiślanego i Zatoki 

Gdańskiej.  

W dalszej kolejności żerowiska kormoranów stanowią jeziora. Spośród kolonii 

polskich, zdecydowana większość znajduje się nad jeziorami, choć nie zawsze stanowiły one 

wyłączne żerowisko.  

 
Kormorany chętnie zakładają kolonie na wyspach 

 

 

W kraju, nad rzekami, trwałe i większe kolonie występują nielicznie z braku 

dostatecznej ilości pokarmu. Od 2005 r. część kormoranów zimuje na naszych południowych 

zbiornikach i z tamtą pustoszy rzeki podgórskie. W Europie jedynie Dunaj dysponuje 

zasobnością pokarmu wystarczającą dla utrzymania się nad nim większych kolonii.  

W ostatnich latach wystąpił wyraźny wzrost znaczenia, jako żerowisk, hodowlanych 

stawów rybnych. Można przypuszczać, że wiąże się to ze znacznym wzrostem obszaru 

stawów i produkcji rybackiej, która w ostatnich 15 latach niemal potroiła się. Pierwsza 

kolonia pojawiła się w obrębie stawów hodowlanych w 1984 roku i od tego czasu kormorany 

założyły lub próbowały założyć 11 kolonii. W roku 1992 istniało nad stawami 5 kolonii, 
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ale łącznie z nimi, stawy hodowlane znajdowały się w obrębie żerowisk 21 kolonii z ogólną 

ilością ponad 2700 gniazd, a więc 33% populacji.  

Lokalizację kolonii w Polsce w poszczególnych środowiskach przedstawia tabela 2.  

Tab. 2. Liczba kolonii kormoranów zlokalizowanych w różnych środowiskach 

Lata 

zalewy 

i jeziora 

przymorskie 

jeziora 
zbiorniki 

zaporowe 

stawy 

hodowlane 
rzeki 

1992 3 21 2 5 1 

1945- 

1992 
4 31 3 11 3 

 

Drugim czynnikiem warunkującym obecność kolonii jest możliwość umieszczenia 

gniazd. Wymagania kormorana w tym zakresie cechuje duża plastyczność. Większość 

populacji Ph. c. carbo gnieździ się na skalistych wybrzeżach mórz, Ph. c sinensis populacji 

czarnomorskiej na ziemi, w Europie kontynentalnej na drzewach. W Holandii, w starych 

koloniach po doszczętnym zniszczeniu drzewostanu, kormorany budowały gniazda na ziemi, 

w Danii czynią to na niedostępnych wysepkach bezdrzewnych. Potrafi kormoran wykorzystać 

także konstrukcje techniczne człowieka. W ujściu Wezery istnieje kolonia na nieczynnej 

latarni morskiej, w ujściu Ems na opuszczonej wysepce wiertniczej, w Bułgarii i Holandii na 

słupach elektrycznych. W Danii wykorzystywały kormorany metalowe kosze zawieszone 

w kolonii. Zawsze jednak wybierane są miejsca cechujące się pewną niedostępnością dla 

człowieka.  

W Polsce warunek ten spełniają wysokie drzewa, zwłaszcza rosnące na wyspach. 

Spośród 52 znanych kolonii 41 zlokalizowanych było na wyspach, 3 dalsze na groblach 

między stawami i półwyspach a tylko 8 było dostępnych od strony lądu. Największa 

odległość od wody nie przekraczała 300 m. Dotychczas znane są tylko 3 kolonie naziemne: 

w latach 1958-59 na wyspie jez. Łuknajno, od 1982 na Wyspie Kamiennej na jez. Gardno 

i w 1992 r. na jez. Łebsko. Wszystkie pozostałe umieszczone były na drzewach. Obecnie 

część gniazd w kolonii lęgowej na Jeziorze Dobskim, z braku drzew, zakładana jest również 

bardzo nisko.  
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Nie jest preferowany żaden gatunek drzew i zajmowane są wszystkie występujące na 

obszarach lęgowych. Na przykład 5200 gniazd w roku 1988 rozmieszczonych było 

następująco: na sosnach 63%, lipach 15%, olchach 11%, dębach 3%, wiązach 2,5%, klonach 

2%, świerkach l%, jesionach l%, wierzbach, bukach, brzozach i pojedynczo na czeremchach, 

głogach, gruszach i czarnym bzie: łącznie 1,5%. W innych latach w tych samych koloniach 

rozkład przedstawiał się odmiennie.  

W Holandii ptaki gnieżdżą się głównie na wierzbach, olchach i topolach stanowiących 

zadrzewienia polderów, a w Danii na dębach, bukach i jesionach - najpospolitszych drzewach 

leśnych klimatu atlantyckiego, wyjątkowo na sosnach. Natomiast wyraźnie preferowane są 

drzewa najwyższe lub najwyżej rosnące. Kormorany zasiedlając nową wyspę zakładają 

gniazda zawsze na najwyższych drzewach, rosnących w najwyższym miejscu. W miarę 

postępującego niszczenia drzew budują je na niższych gałęziach lub na drzewach stojących 

niżej, wreszcie schodzą na drzewa na obrzeżach wyspy, najczęściej olchy. Zawsze jednak 

zakładają gniazda w miejscach najwyższych w istniejącej sytuacji. Po całkowitym 

zniszczeniu drzewostanu gnieżdżą się w krzewach, najczęściej bzu czarnego, lub 

odroślowych wiązów, a w Danii i Holandii nawet na ziemi.  

 
Bywa, że po zniszczeniu drzew, kormorany budują gniazda na krzewach 
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Zjawisko to jest wyrazem silnego przywiązania do miejsca, na rzecz, którego 

rezygnują z komfortu gnieżdżenia się na drzewach. Zasiedlone kolonie utrzymują się 

w jednym miejscu przez wiele lat, do opuszczonych lub zniszczonych powracają ptaki nieraz 

po wielu latach. Nieprzerwanie od 1894 do 1983 r. istniała kolonia w rezerwacie „Osiedle 

kormoranów” koło Pakotulska. Po blisko 25-letniej przerwie powróciły kormorany w drugim 

dziesięcioleciu bieżącego stulecia na Wyspę Lipową na jez. Marąg. Po blisko 50 latach 

powróciły w latach II wojny światowej do Kątów Rybackich i po 30 latach na Kurowskie 

Błota. Najstarsza kolonia w Danii istnieje od 1938 roku. To przywiązanie jest niewątpliwie 

wynikiem zalet środowiska, zwłaszcza zasobności żerowisk. Wniosek ten może uzasadniać 

obserwowany w ostatnich latach napór kormoranów na stawy rybne, mimo nie zawsze 

sprzyjających na nich warunków do zakładania kolonii.  

Kormorany są ptakami o wybitnym instynkcie socjalnym. Stanowiska pojedynczych 

par należą do wyjątków, najczęściej nie prowadzą do sukcesu lęgowego i nie są zajmowane 

w następnych lalach. Co najmniej do połowy bieżącego stulecia regułą było gnieżdżenie się 

kormoranów w obrębie istniejących już kolonii innych ptaków, najczęściej czapli siwych 

Ardea cinerea, lub - w obrębie obszaru ich występowania - innych gatunków czapli. Do roku 

1976 wszystkie kolonie w Polsce były koloniami mieszanymi z czaplami siwymi. W roku 

1977 powstała pierwsza kolonia jednogatunkowa w Słońsku. W roku 1981 spośród 9 

istniejących wówczas kolonii tylko 2 były jednogatunkowe, gromadząc 9% ówczesnej 

populacji kormoranów, w roku 1986 już 4 kolonie z 17% populacji, a w roku 1992 - 14 z 33 

kolonii, gromadząc 19% populacji. Rzecz charakterystyczna - 5 najstarszych i największych 

kolonii, skupiających 60% populacji kormoranów istnieje nadal, jako kolonie z czaplami 

siwymi. Natomiast z 20 kolonii powstałych w latach 1988 – 1992, z których zresztą wiele 

zniszczono, tylko 7 było koloniami dwugatunkowymi.  

W obrębie kolonii kormorany budują gniazda w znacznym zagęszczeniu. Dlatego 

preferowane są drzewa duże, rozłożyste, umożliwiające budowę większej liczby gniazd. Ich 

zagęszczenie jest oczywiście zależne od gatunku i stanu drzewa. Dystans miedzy gniazdami 

nie może jednak być tak mały, aby mogły do siebie sięgnąć ptaki z sąsiednich gniazd. 

W Polsce największą liczbę gniazd na l drzewie stwierdzono w rezerwacie „Słońsk”. 

Na odroślowej wierzbie o kilku pniach było 70 gniazd, na pojedynczych wierzbach 40, 39 

i 38 gniazd. W rezerwacie „Jezioro Czerwica” na buku 28 gniazd, na „Wyspie Kormoranów” 

na Jez. Dobskim 27 i 26 gniazd na silnie zniszczonych lipach, w rezerwacie „Kąty Rybackie” 



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

33 

po 22 gniazda na kilku pomnikowych sosnach. Natomiast średnia liczba gniazd przypadająca 

na l zajęte drzewo tylko w Słońsku wynosiła 15 i 13, w pozostałych koloniach zamykała się 

w przedziale 2-4, w nielicznych poniżej 2. Natomiast w kolonii Niederhof w NRD w roku 

1961 na jednym buku było 145 gniazd.  

Przejawem instynktu socjalnego jest również wielkość kolonii. Choć ogranicza ją 

zasobność żerowisk, a w mniejszym stopniu również możliwość budowy gniazd, to jednak 

w istniejących warunkach kormorany dążą do maksymalnego wykorzystania tych możliwości 

i lęgów w największym liczebnie skupisku. Największa znana kolonia Ostvaardersplassen 

w Holandii liczyła w 1992 roku 8380 gniazd. W Polsce najliczniejsza od lat jest kolonia 

w Kątach Rybackich, której liczebność w szczycie rozwoju przekraczała 10000 par. W roku 

1992 po 5 największych kolonii gromadziło w Holandii 87% par lęgowych, w Polsce 72%, 

a w Danii 59%. W Holandii, Danii i Niemczech 11% kolonii liczących powyżej 2000 gniazd 

gromadziło 65% gniazd, a 47% kolonii liczących mniej niż 100 gniazd, tylko 2% par 

lęgowych (v. Eerden i Gregersen 1995. Największa kolonia jeziorowa w kraju, mieszcząca się 

na wyspie jeziora Warnołty (sąsiedztwo Mamr), w 2011 r. liczyła 1447 gniazd (Krzywosz, 

Traczuk 2011).  

4.5. Współlokatorzy, goście i rabusie kolonii 

Instynkt socjalny kormoranów nie przejawia się wyłącznie w obrębie gatunku, 

ale obejmuje również inne ptasie społeczności. Najliczniejszymi i najczęstszymi 

współmieszkańcami kolonii są czaple. W Polsce czapla siwa Ardea cinerea, na wielu 

obszarach inne gatunki z rodzin czaplowatych i ibisowatych: ślepowrony Nycticorax 

nycticorax, czaple nadobne Egretta garzetta i modronose Ardeola ralloides, warzęchy 

Platalea leucorodia i ibisy kasztanowate Plegadis falcinellus, rzadziej mewy: srebrzyste 

Larus argentatus i śmieszki L. ridibundus, łabędzie Cygnus olor i gęgawy Anser anser. 

Nie znamy przyczyn gnieżdżenia się kolonijnego. Najczęściej przyjmowane zwiększenie 

bezpieczeństwa nie zawsze wydaje się przekonujące. Zmiany mikroklimatu w obrębie dużego 

zagęszczenia ptaków są chyba zbyt mało znaczące dla stałocieplnych organizmów. Znamy 

natomiast niektóre prawa „obowiązujące” w dwugatunkowych koloniach kormoranów 

i czapli. Inicjatorami lokalizacji kolonii są zawsze czaple i do nich dołączają kormorany. Nie 

znamy wypadku, aby czaple pojawiły się w istniejącej uprzednio kolonii kormoranów. Do 

roku 1977 wszystkie kolonie w Polsce były koloniami dwugatunkowymi i do dzisiaj jest nimi 

5 najstarszych i największych, gromadzących w 1992 roku 68% krajowej populacji. Dopiero 
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powstanie jednogatunkowej kolonii w Słońsku zapoczątkowało „emancypację” kormoranów 

i w 1992 r. 14 kolonii było już koloniami samodzielnymi. Nie zdarzyło się również nigdy, aby 

czaple opuściły wspólną kolonię, a pozostały w niej kormorany. Parokrotnie natomiast 

opuściły kolonię kormorany pozostawiając w niej czaple. Szczególnie godnymi uwagi wydają 

się być wypadki, gdy wkrótce po opuszczeniu kolonii przez kormorany opuściły ją również 

czaple. Miało to miejsce w rezerwatach, z całą pewnością nie z powodu bezpośrednich 

działań człowieka, w „Osiedlu Kormoranów” nad Brdą, „Czaplich Wyspach” na 

Jez. Kłosowskim i „Czaplińcu” nad Śniardwami. Takie zachowanie się dwóch gatunków - 

ichtiofagów może nasuwać przypuszczenie postępującego zubożenia bazy pokarmowej, na co 

jednak brak dowodów.  

W literaturze spotyka się pogląd, że kormorany w koloniach wspólnych mogą 

wypierać z nich czaple, czemu przeczą poczynione obserwacje. Jak wyżej wspomniano nie 

stwierdzono nigdy opuszczenia kolonii dwugatunkowej przez czaple. Zaobserwowano 

natomiast wielokrotnie, że zmiany liczebności kormoranów i czapli występują równolegle. 

W wielu przypadkach zmiany te na przestrzeni wielu lat wyrażał ten sam stosunek liczby 

gniazd kormoranów do czapli, mimo znacznych zmian liczebności gniazd. I tak np. w kolonii 

w Kątach Rybackich w latach 1957, 58, 59, 72, 73 i 80, gdy łączna liczba gniazd obu 

gatunków wynosiła odpowiednio 100, 170, 213, 900, 785 i 1170, stosunek ów wyrażał się 

liczbą l,5; 1,3; 1,2; 1,5; 1,3; 1,1, mieścił się, więc w zdumiewająco wąskim przedziale, gdy 

liczba gniazd wzrosła blisko 12-krotnie. W kolonii „Wyspa Kormoranów” na Jez. Dobskim 

w latach 1986-88, gdy liczba gniazd obu gatunków wzrosła z 234 do 540, w ciągu 3 lat 

zawierał się w przedziale 2,6 - 2,8. We wszystkich koloniach począwszy od lat 80-tych 

stosunek uległ zakłóceniu na korzyść kormoranów w związku z gwałtownym wzrostem 

liczebności populacji, a w wielu latach zakłócała go również redukcja kormoranów. 

Wieloletnia stałość owego współczynnika nasuwa nieodparcie przypuszczenie, że zmiany 

liczebności obu gatunków związane są z zasobnością żerowisk, co niekoniecznie musi mieć 

związek z gospodarką rybacką. Może bowiem dotyczyć zmian struktury gatunkowej lub 

wielkości ryb interesujących tylko jednego z dwóch konsumentów: ptaka lub człowieka.  

W dwugatunkowej kolonii niewątpliwie uprzywilejowany jest silniejszy kormoran. 

Kormorany zajmują najwyższe lub najwyżej stojące drzewa. Jeśli oba gatunki gnieżdżą się na 

tym samym drzewie, kormorany zajmują zawsze najwyższe partie. Chyba do wyjątków 

należy lokalizacja gniazda czapli nad gniazdem kormorana. Kormorany zajmują również 
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centralną część kolonii, czaple jej obrzeża, tworząc „dzielnice” zasiedlone przez poszczególne 

gatunki. Liczba drzew, na których znajdowały się gniazda obydwu gatunków nie przekraczała 

10%. Tylko wyjątkowo była wyższa w niezniszczonym starodrzewiu rozłożystych drzew 

liściastych. Średnia liczba gniazd kormoranów na jednym drzewie we wszystkich 

dwugatunkowych koloniach była znacznie wyższa niż liczba gniazd czapli. Na przykład w 5 

najstarszych i największych koloniach wynosiła ona u 1988 r. 3,17 gniazd kormoranów i 1,9 

gniazd czapli. Można sadzić, że wynikało to z konieczności przestrzegania „terytorium 

lęgowego” - odległości gniazda od gniazda, większej dla czapli z powodu jej wymiarów: 

dłuższych nóg, szyi i dzioba. Również maksymalne liczby gniazd kormoranów na jednym 

drzewie były wyższe niż gniazd czapli. We wszystkich wspólnych koloniach liczba gniazd 

kormoranów przewyższała lub zupełnie wyjątkowo była równa liczbie gniazd czapli. Nie 

dotyczy to jedynie przypadków pierwszych lat zasiedlania kolonii czapli przez niewielką 

zwykle liczbę kormoranów, która szybko wzrasta zdominowując liczbę gniazd czapli. Jednak 

do początkowych lat 80-lych przewaga ta nie była znaczna i wynosiła kilka do kilkunastu 

procent. Od lat 80-tych „eksplozja” kormoranów spowodowała ich znaczną, dochodzącą do 4-

krotnej przewagę. Zawsze jednak, nawet w okresie powolnego wzrostu liczby kormoranów, 

wzrastała i liczba czapli. Należy dodać, że największą kolonią czapli w Polsce jest wspólna 

z kormoranami kolonia w Kątach Rybackich, a kilka innych wspólnych kolonii liczbą gniazd 

czapli przewyższa ich liczebność w koloniach jednogatunkowych.  

Złożone stosunki wytworzyły się w mieszanych koloniach kormoranów i mew 

srebrzystych Larus argentatus. Na bezdrzewnej Wyspie Kamiennej na Jez. Gardno 

w Słowińskim Parku Narodowym kormoran przystąpiły do lęgów w istniejącej tam dużej 

kolonii mew srebrzystych. W miarę wzrostu liczby gniazd, kormorany spychały mewy na 

obrzeża wyspy, które „rewanżowały” się im rabunkiem jaj i piskląt, redukując znacznie 

sukces lęgowy. Natomiast w mieszanej kolonii na Jez. Solińskim, gdzie kormorany gnieździły 

się na drzewach, mewy srebrzyste zakładały gniazda pod drzewami korzystając jako 

komensale z resztek upuszczonych przez kormorany ryb. Podobne zjawisko zaobserwowano 

w zachodniej Ukrainie i prawdopodobnie na jez. Wielimie. Mewy srebrzyste i siodłate 

L. marinus są również rabusiami kormoranów we wspólnych koloniach wybrzeży 

atlantyckich.  

Rzadkimi współmieszkańcami kolonii bywają gawrony Corvus frugilegus. W roku 

1921 gnieździły się na Wyspie Lipowej na jez. Morąg, a w roku 1995 na wyspie jez. Gaładuś.  
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Kolonia kormoranów i czapli „produkuje” dużą ilość pełnowartościowego białka 

zwierzęcego w postaci zgubionych i zwymiotowanych ryb oraz wypadłych z gniazd piskląt. 

Stanowi, więc bogate żerowisko dla komensali i drapieżców. Niegdyś pospolita w koloniach, 

dziś stwierdzona jako lęgowa jedynie na Wyspie Lipowej na Jez. Marąg, kania czarna Milvus 

migrans gnieździła się w bezpośrednim sąsiedztwie, choć nigdy w centrum kolonii. 

W centrum wielu kolonii znajdują się zajęte nory lisie. Częstymi gośćmi są w nich dziki. 

Założona na ziemi w trzcinach kolonia nad Jez. Łebsko została przez nie doszczętnie 

zniszczona w pierwszym roku istnienia. Dostępne od strony lądu kolonie zostają w ciągu 

nocy dokładnie wyczyszczone z resztek ryb i piskląt. W Wlk. Brytanii w koloniach żeruje 

szczur śniady Rattus norvegicus, a w Norwegii, i również w Polsce norka amerykańska 

Mustela vison.  

Duże skupienie gniazd z pisklętami stanowi żerowisko kilku rzadkich drapieżników 

skrzydlatych. W latach 1956-1965 kolonia nad jez. Czerwica była stałym żerowiskiem orłów 

przednich Aquila chrysaetos lęgowych, niestety przejściowo, na Pojezierzu Iławskim. 

W pobliżu kilku mazurskich kolonii gnieżdżą się bieliki Haliaeetus albicilla regularnie 

karmiąc się pisklętami czapli i kormoranów. Para bielików z pisklętami, żerująca w kolonii 

w ciągu 90 dni obecności młodych kormoranów w gniazdach, redukuje jej liczebność 

co najmniej o około 250 ptaków. Jeśli przyjąć, że tylko połowę z nich stanowią pisklęta 

kormoranów (drugą czapli), „ratują” dla rybaków około l tony ryb. W okresie wysiadywania 

jaj i wylęgu piskląt drapieżnikiem najsilniej redukującym sukces lęgowy kormoranów jest 

wrona Corvus corone. W każdej kolonii „dyżurują” stale pojedyncze ptaki gnieżdżące się 

w pobliżu, które korzystając z nieuwagi czapli i kormoranów, porywają jaja i pisklęta. Nie 

dysponując danymi liczbowymi, z powierzchownych obserwacji sądzić można, że ofiarami 

wron padają w większym stopniu czaple, niż silniejsze i sprawniejsze kormorany. 

Współsprawcą strat staje się człowiek płoszący ptaki wejściem do kolonii, z czego korzystają 

sprytne i mniej płochliwe wrony. W 1948 roku na „Wyspie Kormoranów” na Jez. Dobskim 

wrony miały zniszczyć połowę lęgów kormoranów i trzecią część lęgów czapli. 

Mimowolnymi niszczycielami kolonii na Jez. Rydzówka stały się bobry.  

Na wyspach mazurskich jezior zajętych przez kolonie gnieździło się 7 gatunków 

kaczek pospolitych w tym regionie. Korzystały one ze zmian środowiska spowodowanych 

obecnością kolonii, w postaci złomów drzew i gąszczów pokrzyw, jednak ich zagęszczenie 

nie odbiegało w sposób dostrzegalny od zasiedlenia podobnych wysp nie zajętych przez 
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kormorany. Również pojedyncze pary lęgowe kań rdzawych Milvus milvus, sów uszatych 

Asio otus, czy puszczyków Strix aluco, nie wydają się mieć związku z obecnością kolonii. 

W zniszczonych drzewostanach kolonii lęgną się dość licznie dziuplaki: szpaki Sturnus 

vulgaris, mazurki Passer montanus, muchołówki szare Muscicapa striata, pliszki siwe 

Motacilla alba, a w gąszczu krzewów gąsiorki Lanius collurio i cierniówki Sylvia communis - 

ptaki w zasadzie pospolite, choć w lasach zajmujące fragmenty szczególnych biotopów. 

W razie jednak daleko posuniętego zniszczenia roślinności, co ma miejsce zwłaszcza 

w borach, liczba gatunków lęgowych wybitnie maleje.  

Powalone i próchniejące pnie drzew na dużej wyspie jeziora Czerwica w schyłkowym 

okresie kolonii i po jej ustąpieniu stanowiły lęgowiska zaskrońców Natrix natrix, które 

występowały wówczas masowo.  

O bezkręgowcach kolonii nie wiemy praktycznie nic, choć liczba pasożytów ptaków 

i koprofagów w gniazdach jest znaczna, a w faunie glebowej muszą zachodzić znaczne 

zmiany.  

 

5. Historia i stan populacji kormoranów 

5.1. Kormoran w Europie 

Kormoran zasiedlił Europę w holocenie, w okresie borealnym, przed około 8-9 tysiącami lat. 

Najdawniejsze ustalone fakty dotyczące jego pobytu w Holandii dotyczą okresu sprzed 4-6 

tys. lat, a pierwsze zapiski pochodzą z XIII wieku. W mało jeszcze zniszczonych biotopach 

wybrzeży morskich i pojezierzy był ptakiem licznym. Wiadomo np., że w Holsztynie istniała 

kolonia, która w 1815 roku liczyła 7000 gniazd. Nie był jednak przedmiotem łowiectwa, nie 

konkurował z ekstensywnym rybołówstwem, gnieździł się zwykle w słabo penetrowanych 

rejonach i nie znajdował się w kręgu zainteresowań człowieka.  

Pierwsza konfrontacja z nim nastąpiła w końcu XVIII i na początku XIX wieku. 

Ze wzrostem zaludnienia i intensyfikacją eksploatacji zasobów przyrody zbiegły się wówczas 

okresowe, charakterystyczne dla tego gatunku, wzrosty liczebności populacji, określane 

mianem inwazji. Uznano wówczas kormorana za szkodnika rybackiego i przystąpiono do 

jego tępienia wszelkimi możliwymi sposobami. W literaturze duńskiej znajdują się dane 
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o inwazji w roku 1775, którą „opanowano” wyniszczając kormorany doszczętnie na obszarze 

całego kraju, ale około roku 1800 nastąpiła nowa inwazja. Przez cały wiek XIX tępiono 

kormorany w sposób bezwzględny. W Niemczech i Danii brało w tym udział wojsko. 

W ostatnich latach XIX wieku rybacy niemieccy domagali się wydania ustawy 

o przymusowym niszczeniu kormoranów także w lasach prywatnych. W konsekwencji tych 

działań kormoran zniknął jako ptak lęgowy w wielu krajach i do lat czterdziestych ubiegłego 

stulecia przetrwał tylko na nielicznych stanowiskach.  

Uwzględniając stosunek człowieka do kormorana, jego europejską populację można 

podzielić na dwie grupy: zachodnio- i środkowoeuropejską oraz bałkańską. Pierwsza jest 

dobrze poznana i od dłuższego czasu podlega mniej lub bardziej ograniczonej ochronie, druga 

słabo poznana, do niedawna intensywnie niszczona i chroniona w stopniu ograniczonym. 

Sytuację kormorana w poszczególnych krajach przedstawia tabela 3. 

Dania swym licznym wyspom i szelfom zawdzięcza niezagrożone pierwsze miejsce 

pod względem liczebności kormoranów. Kormoran, wyniszczony doszczętnie w roku 1876 

powrócił w roku 1938. Pomimo odstrzału, utrzymywała się do roku 1972 kolonia w Vorso w 

Jutlandii. Od roku 1973 rozpoczął się powolny wzrost populacji, który w ramach 

ogólnoeuropejskiej „eksplozji” przybrał na sile od 1982 r. - w ciągu ostatnich 12 lat średnio o 

25% rocznie. W roku 1993 w 30 koloniach było 36400 gniazd. 7 kolonii liczyło ponad 2000 

gniazd, a największa w 1992 r. ponad 7000 gniazd.  

Holandia ze swymi polderami zajmuje drugie miejsce pod względem liczebności, ale 

kormoran jest tam gatunkiem lęgowym nieprzerwanie od setek lat. W roku 1940, gdy 

w innych krajach wegetowały resztki populacji, w 6 koloniach było blisko 4000 gniazd. 

Drastyczne odstrzały (blisko 13000 ptaków w latach 1941-45 w jednym tylko okręgu) 

i niszczenie nowo powstałych kolonii obniżyły stan populacji do około 2000 gniazd 

w późnych latach 40-tych, w dwóch lub trzech koloniach, a w roku 1962 zanotowano 

najniższy stan - około 750 gniazd w 2 koloniach. Ochrona od 1965 stała się przyczyną 

wzrostu populacji, w ciągu ostatnich 12 lat średnio o 12% rocznie, z zaznaczoną tendencją 

malejącą w ostatnich latach. W roku 1993 w 27 koloniach było 20500 gniazd. Dwie 

największe kolonie liczyły ponad 8000 i 5000 gniazd.  

Ukraina posiada od dawnych czasów liczne kolonie kormoranów na wybrzeżach 

Morza Czarnego i Azowskiego. Natomiast kolonie w deltach Dniepru, Dniestru i Dunaju 
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zostały wyniszczone. W deltę Dniestru powróciły kormorany w latach 70-tych, osiągając 

w roku 1992 liczbę 2500 gniazd, zaś w deltę Dunaju, po 4 latach nieobecności, w 1984 

i w 1992 roku w 4 koloniach było 2000 gniazd. Populację całego kraju ocenia się na ponad 

14000 par.  

W Szwecji kormoran został wytępiony w 1909 roku, a powrócił w 1940. Do roku 

1985 istniały tylko dwie kolonie na wyspach w Cieśninie Kalmarskiej z łączną liczbą gniazd 

około 350. Od 1980 r. nastąpił wzrost liczebności średnio o 27% rocznie i w 1992 r. około 

9300 gniazd rozmieszczonych było w 34 koloniach, głównie na wybrzeżu Bałtyku, z których 

9 zostało zniszczonych przez rybaków.  

W Niemczech zachodnich pogrom kormoranów przetrwała najprawdopodobniej tylko 

jedna kolonia na starej wieży latarniczej w ujściu Wezery złożona w roku 1977 z 60 gniazd. 

W roku 1985 były 4 kolonie z 200 gniazdami, poczem nastąpił gwałtowny wzrost do 30% 

rocznie. W 1993 r. w 21 koloniach było 3370 gniazd. W Niemczech wschodnich w latach 

powojennych istniały 3 kolonie o zmiennej, lecz nie przekraczającej 1000 liczbie gniazd, 

silnie redukowane. W 1985 roku było już 2060 gniazd w 12 koloniach, w 1991 r. 5870 gniazd 

w 13 koloniach a w 1992 ponad 6600. W 1991 r. w całych Niemczech było 8300 gniazd.  

W Bułgarii do roku 1970 kormoran był pospolitym ptakiem lęgowym na wyspach 

Dunaju i wybrzeżach Morza Czarnego. Wskutek tępienia pozostały tylko 3 kolonie na Dunaju 

liczące w roku 1979 łącznie 600 gniazd. W roku 1992 liczba gniazd w całym kraju 

przekroczyła 1000. Ciekawostkę stanowi powstała w 1982 r. kolonia koło Burgas złożona 

z 50-100 gniazd zbudowanych na stojących w wodzie słupach linii wysokiego napięcia.  

W Rumunii do połowy bieżącego stulecia kormoran był ptakiem licznym. W roku 

1907 znano m.in. 2 kolonie z liczbą gniazd 5 tys. i 2 tys. Jeszcze w roku 1962 znano 12 

kolonii z około 3500 gniazdami. Jest tam ptakiem niszczonym. Jednak w delcie Dunaju, gdzie 

został niemal doszczętnie wyniszczony w roku 1980, w roku 1992 znano już 10 dużych 

kolonii z 7500 par. Z pozostałych części kraju brak danych.  

Na Węgrzech gnieżdżą się kormorany w rezerwacie Kiss Balaton, w którym liczbę 

gniazd w 1979 r. szacowano na 500-600. Małe kolonie na wyspach Cisy i Dunaju są z reguły 

niszczone.  
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Tab. 3. Liczba gniazd kormoranów w poszczególnych krajach Europy w 1992 roku 

Kraj Liczba gniazd Uwagi 

Phalacrocorax carbo sinensis 

Dania 33560 (36400 w 1993 r.) 

Holandia 20900 (20535 w 1993 r.) 

Niemcy 8300  

Szwecja 9300  

Polska 8200  

Czechy 600  

Słowacja 30  

Litwa 300  

Łotwa 60  

Estonia 322 w 1991 r. 

Białoruś 180  

Ukraina 14000  

Bułgaria 1000  

Rumunia 7500 +? ? (tylko w delcie Dunaju) 

Węgry około 600 w 1979 r. 

Jugosławia 1920 w 1984 r. 

Włochy 320 w1991 r. 

Grecja liczba nieznana  

Albania liczba nieznana  

Razem nie mniej niż 110000 gniazd 

Od tego czasu obserwowany jest dalszy intensywny wzrost liczebności populacji 

kormorana szczególnie w strefach jeziornych. W 2006 r. populacja europejska liczyła już 

160000-170000 par gniazdujących. W Niemczech wzrosła do 23000 par lęgowych (2009 r.) 

a w Polsce do ponad 29000 par lęgowych i 140000 szt. po lęgach (2010 r.).  

Zainteresowanie gatunkiem wzrosło w całej Europie od lat osiemdziesiątych z powodu 

znacznego wzrostu populacji określanego mianem eksplozji, i to zarówno ze względów 

naukowych, jak i konieczności poznania jego roli w gospodarce rybackiej, ocenionej bardzo 

negatywnie przez podmioty gospodarcze. Wyrazem tego były cztery poświęcone 

kormoranowi sympozja: we wrześniu 1985 r. w Falsterbo w Szwecji, w kwietniu 1989 r. 

w Lelystad w Holandii, w kwietniu 1993 r. w Gdańsku i w grudniu 1995 r. w Bolonii we 

Włoszech. W Gdańsku powołano międzynarodową Grupę Badania Kormorana (Cormorant 

Research Group) z siedzibą w Lelyslad, która począwszy od 1995 r. wydaje coroczne 

biuletyny.  
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Mimo szeroko zakrojonych badań i publikacji szeregu prac, ciągle jeszcze brak jest 

odpowiedzi na pytania dotyczące utrzymującego się nadal wzrostu populacji. Negatywną 

postawą rybaków do skutków nadmiernego wzrostu populacji kormorana jest coraz bardziej 

uzasadniona i podzielana w coraz większym stopniu przez podmioty gospodarcze, w tym 

i resort rolnictwa. Spotyka się ona jednak z rezerwą ornitologów, którzy nie chcą dostrzec, 

że dobry stan ichtiofauny i środowiska wód jest ze wszech miar społecznie pożądany.  

5.2. Kormoran w Polsce 

5.2.1. Populacja lęgowa 

Żaden gatunek ptaków nie osiągnął w okresie powojennym takiej pozycji 

w świadomości społecznej Polaków jak kormoran. Stało się to skutkiem wydarzenia 

politycznego, jakim było przyłączenie tzw. „Ziem Odzyskanych”. Wśród reklamowanego 

piękna i ciekawostek tych ziem znajdowały się i wzmianki o koloniach kormoranów. Tak to 

niemal zupełnie nieznany w Polsce w okresie międzywojennym, stał się kormoran niemal 

ptakiem herbowym owych ziem. Popularność swą zawdzięczał w znacznej mierze 

Włodzimierzowi Puchalskiemu, autorowi pięknie ilustrowanej książki „Wyspa kormoranów” 

oraz interesującego filmu nakręconego w kolonii na wyspie Jeziora Dobskiego. Nazwę 

„kormoran” przyjęły, zwłaszcza na Mazurach, hotele i lokale gastronomiczne, jednostki białej 

floty, znalazł się nawet w popularnej w latach 50-tych piosence Piotra Szczepanika. Jego 

kolonie stały się również obiektem zainteresowania ornitologów. Kolonie lęgowe objęto 

ochroną rezerwatową a wzrost liczebności zaliczono na poczet polskiej polityki 

ochroniarskiej.  

Niestety „eksplozja” populacji kormorana w następnych latach oraz zachowawcze 

postępowanie lobby ornitologicznego przynosiło coraz większe szkody środowisku 

wodnemu, którego ryby są ważnym składnikiem.  

Najdawniejsze dane o występowaniu kormorana w Polsce pochodzą z badań 

szczątków zwierzęcych przedhistorycznych i wczesnośredniowiecznych osad ludzkich. 

W niewielkich ilościach znajdowano je na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Nie ma 

wiadomości o kormoranach w najdawniejszych podręcznikach łowiectwa czy zoologii lub są 

one bardzo ogólnikowe - „ptak wędrowny gnieżdżący się na Litwie”, niewątpliwie 

w ówczesnych granicach tego kraju.  
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Dopiero rozwój nauk biologicznych i piśmiennictwa ornitologicznego w drugiej 

połowie XIX wieku stal się źródłem wielu wiadomości o występowaniu kormoranów. Dane 

z piśmiennictwa niemieckiego informują, że najliczniej występował wówczas kormoran na 

Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza w rejonie Szczecina, gdzie znane były 4 duże kolonie, choć 

nie wszystkie w tym samym czasie. Do roku 1863 istniała kolonia na wyspie Uznam, choć nie 

wiadomo, czy w obecnych granicach Polski. Przepędzone stamtąd ptaki osiedliły się na 

Kurowskich Błotach na Miedzyodrzu. „Na kilka lat” przed rokiem 1890 przepędzone 

z Kurowskich Błot miały osiedlić się koło Raduni w leśnictwie Jedliny na prawym brzegu 

Odry, pomiędzy jeziorem Dąbie a Roztoką Odrzańska. Przez odstrzał ograniczano wielkość 

kolonii do 80-100 par, a zimą 1890/91 zniszczono ją wycinając drzewa. Kolonia złożona 

z około 500 gniazd kormoranów i czapli znajdowała się w rewirze Radolin – Kraśnika, 

obecnie w granicach miasta Szczecina, ale w 1898 roku gnieździło się w jej obrębie już tylko 

40 par. W roku 1902 „jeszcze się gnieździły”, lecz jak wspomina z nostalgią jeden z autorów 

doniesienia - „ten tajemniczy czarnozielony rybak musiał ustąpić przed ludzką zachłannością” 

i w rejonie Szczecina znał już jedynie sporadycznie pojawiające się ptaki przelotne.  

 

Rys. 8. Kolonie kormoranów w obecnych granicach Polski około 1935 roku 
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Rys. 9. Kolonie kormoranów w Polsce w latach 1980 – 1981 

 

Rys. 10. Kolonie kormoranów w Polsce w latach 1986 - 1992 

Liczbę gniazd i kolonii w poszczególnych latach podaje tabela (Tab. 4).  
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Od lat drugiej wojny światowej do roku 1992 włącznie mamy wzmianki, albo mniej 

lub bardziej szczegółowe wiadomości o istnieniu 52 kolonii kormoranów. W ich wykazie nie 

uwzględniono prób lęgów i efemerycznych stanowisk poniżej 3 par bez sukcesu lęgowego 

oraz pochodzących z niepewnych źródeł niesprawdzonych wiadomości, zwłaszcza 

z dawniejszych lat. Zestawiono je w kolejności powstania lub też odkrycia.  

Tab. 4. Liczba gniazd i kolonii kormoranów w Polsce 

Rok Liczba kolonii Liczba gniazd 

1935 około 3 około 150 

1959 min. 7 min. 1800 

1972 8 1100 

1973 8 1250 

1980 9 1400 

1981 9 1470 

1985 13 ? 

1986 16 3720 

1987 18 4430 

1988 23 5250 

1989 25 6150 

1990 23 6200 

1991 28 7300 

1992 32 8200 

2010 55 29000 

 

Poprzednia ogólnokrajowa inwentaryzacja kormorana miała miejsce w 1992 roku. 

Stwierdzono obecność 32 kolonii lęgowych oraz 8260 gniazd, z czego 3860 gniazd na 

Mierzei Wiślanej.  

Inwentaryzacja kormorana przeprowadzona w 2010 roku, wykazała obecność 55 

kolonii lęgowych i około 29000 gniazd, z czego 1/3 na Mierzei Wiślanej (Bzoma 2011).  

Przyjmując, że ptaki niegniazdujące stanowiły 50% liczebności ptaków lęgowych, 

a sukces rozrodczy wynosił 2,2 szt./gniazdo, to w 2010 r., po sezonie lęgowym, cała 

populacja kormorana w Polsce liczyła około 140000 sztuk. Zjadła ona łącznie około 10600 

ton ryb, z czego około 7100 ton na śródlądziu, w tym około 4700 ton na jeziorach i 2400 ton 

na stawach, zbiornikach wodnych i rzekach (Krzywosz, Traczuk 2011).  

Za krajową populację lęgową uznawana jest liczba par lęgowych gniazdujących 

w danym roku na terenie Polski. Prezentowane wyniki oparte są na liczeniach zajętych 
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gniazd, co zaniża trochę wielkość populacji. Pomijane są bowiem te pary lęgowe, które 

w momencie liczenia nie posiadają gniazd. Brak gniazd może wynikać z ich wcześniejszej 

utraty (im później w sezonie prowadzone jest liczenie tym więcej jest takich przypadków, 

straty lęgów są najczęściej z powodów naturalnych) lub gdy zbyt wcześnie prowadzone jest 

liczenie (niektóre pary rozpoczynają lęgi później od innych). Najlepiej jest przeprowadzać 

liczenie gniazd kilkukrotnie w sezonie, idealną zaś sytuacją jest liczenie gniazd i śledzenie ich 

losów w trakcie sezonu, co dzieje się rzadko i dotyczy tylko pojedynczych kolonii w sytuacji, 

gdy prowadzone są w niej jakieś badania naukowe. Część miejsc gniazdowania kormoranów 

(tych gdzie kormorany gniazdują nielicznie), szczególnie w koloniach czapli siwych, może 

być w ogóle pomijana w liczeniach. W efekcie, uzyskane wyniki liczeń gniazd w znanych 

koloniach należy traktować jako minimalną wielkość populacji lęgowej.  

W Polsce, podobnie jak w całej Europie, również liczba lęgowych kormoranów 

wzrosła znacząco. W końcu lat 1970-tych kolonie znajdowały się tylko w północnej części 

kraju, 80% par gnieździło się na Warmii i Mazurach, a łączna liczba lęgowych kormoranów 

nie przekraczała 1500 par (Mellin i in. 1997). W ciągu kolejnych 20 lat nowe kolonie 

powstały prawie w całej Polsce – m. in. nad Zalewem Szczecińskim, na Ziemi Lubuskiej, 

w Wielkopolsce, na Śląsku i wielu innych miejscach, a populacja kormoranów osiągnęła 

liczbę ok. 15000 par lęgowych (Przybysz 1997, Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Sama kolonia 

w Kątach Rybackich zwiększała szybko swoją liczebność (w roku 1958 gnieździło się tam 98 

par, w 1980 - 608 par, w 1990 - 3500 par; za Przybysz 1997) i osiągnęła maksymalną 

wielkość 11637 gniazd w 2006 r. Wzrost liczby par lęgowych w kolonii w Kątach Rybackich 

przedstawiony jest na Rys. 11. (Herrmann i in. 2010) 

 

Rys. 11. Liczba par lęgowych w kolonii w Kątach Rybackich (Herrmann i in. 2010) 
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W 2006 r. w Polsce gniazdowało 25795 par w 53 koloniach. Z tej liczby 430 gniazd 

zostało zniszczonych bądź zaoliwionych, w większości przypadków zgodnie z prawem. 

Najwięcej, 169 gniazd, zostało zaoliwionych (lub podmieniono jaja na atrapy) w kolonii 

w Kątach Rybackich zgodnie z prowadzonym tam projektem. Oliwienie części gniazd 

w najbardziej na zachód położonej części kolonii miało spowodować, że kormorany zmienią 

kierunek ekspansji. Wcześniejszy kierunek prowadził do niszczenia drzewostanu 

w bezpośredniej bliskości ośrodków wypoczynkowych w Sztutowie. 

W 2010 roku lęgowa populacja kormoranów w Polsce liczyła ponad 29000 par 

lęgowych. 27108 gniazd policzono w 60 miejscach, z których 50 to kolonie liczące ponad 10 

gniazd i mogące być uznane za ustabilizowane. Pozostałych 10 miejsc to nieliczne lęgi 

w nowych miejscach lub podlegające silnej presji ze strony człowieka kolonie na stawach 

rybackich. Rozmieszczenie kolonii w Polsce przedstawione jest na rysunku (Rys. 12.).  

 

Rys. 12. Mapa rozmieszczenia kolonii lęgowych kormorana w Polsce w 2010 roku 
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W 2010 roku kormorany nie gnieździły się tylko na terenie czterech województw – 

podkarpackiego, świętokrzyskiego, opolskiego (gdzie nieliczne lęgi odnotowywano 

w przeszłości) i małopolskiego.  

Największa kolonią pozostaje od wielu lat kolonia w Kątach Rybackich (Pomorskie), 

gdzie gniazdowały w 2010 roku 8142 pary kormoranów (30% krajowej populacji). Wraz 

z kolonią w Sominach, dało to województwu pomorskiemu pierwsze miejsce wśród 

województw z największą liczbą gniazdujących kormoranów (8694 pary). Drugim pod 

względem liczby gniazdujących kormoranów jest Zachodniopomorskie (7071 par w 8 

koloniach plus jedno gniazdo pozostałe po najprawdopodobniej zniszczonej przez ludzi 

kolonii). W województwie zachodniopomorskim znajdują się też druga i trzecia, co do 

wielkości kolonie kormoranów w Polsce. Najwięcej kolonii znajduje się na obszarze 

województwa warmińsko-mazurskiego, które zamieszkuje trzecia, co do wielkości populacja 

lęgowa (6160 par w 15 koloniach). Województwo mazowieckie (1723 pary w dwóch 

koloniach) „dobry” wynik zawdzięcza czwartej co do wielkości kolonii na Zbiorniku 

Włocławskim, która znajduje się na północnowschodniej granicy regionu (ok. 1700 gniazd). 

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych województw z liczbą par lęgowych i kolonii 

kormoranów znajduje się w Tab. 5.  

Tab. 5. Liczba gniazd i kolonii kormoranów w poszczególnych województwach 

Województwo 

liczba gniazd 

(liczba kolonii) 

2006 

liczba gniazd 

(liczba kolonii) 

2010 

pomorskie 12256 (2) 8694 (2) 

zachodniopomorskie 5347 (5) 7072 (9) 

warmińsko-mazurskie 3717 (17) 6160
*
 (15)

* 

mazowieckie 1409 (2) 1723 (2) 

lubuskie 1227 (6) 1087 (6) 

kujawsko-pomorskie 363 (3) 745 (5) 

podlaskie 257 (2) 697 (2) 

łódzkie 390 (2) 550 (1) 

śląskie 431 (3) 385 (3) 

wielkopolskie 160 (5) 315 (4) 

dolnośląskie 238 (6) 106 (3) 

lubelskie 0 5 (2) 

RAZEM  25795 (53) 27539
*
 (54

*
) 

*
 poprawiona o wyniki własne IRS 
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Sukces lęgowy i liczba piskląt 

Sukces lęgowy jest jednym z ważniejszych parametrów populacji lęgowej. Nie tylko 

wskazuje on liczbę piskląt, które w bieżącym sezonie są karmione przez rodziców 

(co zwiększa ilość zjedzonych ryb), ale też pozwala prognozować zmiany wielkości populacji 

(także lokalnej) w przyszłości. Wysoki sukces lęgowy przekłada się na wzrost liczby par 

lęgowych w kolonii w kolejnych latach (Bregnballe i Gregersen 1997, Veldkamp 1997, 

van Eerden i van Rijn 2003). Poza dostępnością pokarmu sukces lęgowy może być także 

warunkowany innymi czynnikami – zewnętrznymi (pogoda, drapieżnictwo) i wewnątrz- 

populacyjnymi – wykazano, że ptaki młode mają generalnie niszy sukces lęgowy, co można 

obserwować na peryferiach dużych kolonii (Kopciewicz i in. 2003).  

W Polsce badania nad sukcesem lęgowym kormoranów są prowadzone od dawna, 

dotyczą jednak tylko pojedynczych kolonii. Można pokusić się jednak o pewne wnioski na 

podstawie opublikowanych wyników badań. Przybysz (1997) podaje, iż wielkość sukcesu 

lęgowego „w nielicznych badaniach” oscylowała wokół 2 piskląt na gniazdo. W latach 1995-

2000 sukces lęgowy w kolonii w Kątach Rybackich wynosił rokrocznie od 2,1 do 2,6 

pisklęcia na parę przystępującą do lęgów (Kopciewicz i in. 2003). Krzywosz i in. (2009) 

podaje dla kolonii na jez. Gaładuś w 2006 r. - 2,43 piskląt na gniazdo, w 2007 r. - 2,19, a dla 

kolonii na jez. Dobskim 2,1 szt./gniazdo w 2008 r. i 2,8 w 2009 r. Krzywosz i in. (2009) 

szacują sukces lęgowy w kolonii na Zbiorniku Włocławskim na 2,2 w latach 2005 i 2006. 

Sukces lęgowy w kolonii na Zbiorniku Jeziorsko w latach 2004-2007 wynosił średnio (dla 

całego okresu) 2,3 (Minias i in. 2008).  

Z tych wyników wyłania się obraz inny niż z cytowanych wcześniej prac opisujących 

populacje holenderskie i duńskie – tj. świadczący o ciągle wysokim sukcesie lęgowym, 

charakterystycznym dla kolonii i populacji w fazie wzrostu. Przeczy to założeniom 

o zatrzymaniu się wzrostu populacji lęgowej w Polsce, niemniej bez wyników badań z lat 

2009-2011 nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, z jaką prawidłowością mamy do czynienia. 

Być może sukces lęgowy obecnie jest niższy, a być może populacja lęgowa nadal ma 

podstawy do dalszego wzrostu w postaci dużej produkcji piskląt, zaś czynnikiem dziś 

ograniczającym jej wzrost jest np. przeżywalność ptaków zimą (spowodowana pogodą lub 

intensywnym odstrzałem) lub emigracja (populacje w krajach położonych nad wschodnim 

Bałtykiem nadal są w fazie intensywnego wzrostu). Można jednak z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć, że w 2010 r. w polskich koloniach kormoranów 
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wychowywanych było ok. 55000 młodych kormoranów. Po sezonie lęgowym cała populacja 

kormorana w Polsce liczyła około 140000 ptaków.  

5.2.2. Populacja ptaków niegniazdujących 

Oprócz populacji lęgowej z ich tegorocznym potomstwem cała populacja kormorana 

składa się jeszcze z ptaków rocznych i dwuletnich, które przystąpią do lęgów jako ptaki 

trzyletnie. Obserwacje własne i Przybysza (1997) wskazują, że ich ilość równa się 

w przybliżeniu połowie populacji lęgowej. Bytują one najczęściej grupowo, na 

noclegowiskach tzw. koloniach pobytowych. Są one w mniejszym stopniu związane z tymi 

koloniami i często operują na innych terenach.  

5.2.3. Ptaki migrujące i zimujące 

Dotychczas nie było w Polsce liczeń kormoranów, które dałyby odpowiedź na pytanie 

o liczbę kormoranów, które w trakcie migracji zatrzymują się w Polsce. Brak jest nawet 

wiedzy o „chwilowej” liczbie ptaków – tj. nie można wiarygodnie podać liczby kormoranów 

obecnych na terenie Polski w żadnym z miesięcy po okresie lęgowym. Kormorany 

gniazdujące w Polsce częściowo rozpraszają się po bliższej i dalszej okolicy, ale częściowo 

odlatują poza granice kraju. Z upływem czasu przybywa ptaków z kolonii położonych na 

północ od Polski – głównie z krajów nadbałtyckich, Rosji, Finlandii i Szwecji (dane 

obrączkowanych ptakach pochodzące ze Stacji Ornitologicznej MIIZ PAN w Gdańsku - zob. 

Rys. 13.). Populacje lęgowe w tych krajach również przeżywają gwałtowny wzrost (np.: 

Trolliet 1999, Žydelis i in. 2002, Bregnballe i in. 2003) a szlaki migracyjne dla większości 

z nich prowadzą przez Polskę, która dla części z nich staje się także miejscem zimowania. 

Z danych o obrączkowanych ptakach trudno jest jednak wskazać, jakie są proporcje ptaków 

o różnym pochodzeniu (także z podgatunku carbo). Obraz, który rysuje się z tych danych 

pokazuje skalę wędrówek tych ptaków, co ma poważne implikacje przy ocenie skuteczności 

ewentualnego odstrzału na liczbę stwierdzanych kormoranów. Ważne jest oszacowanie liczby 

kormoranów przebywających w Polsce w kolejnych miesiącach po zakończeniu lęgów.  
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Rys. 13. Miejsca obrączkowania kormoranów w innych krajach, stwierdzonych w Polsce 

Z całą pewnością duży odsetek kormoranów z populacji lęgowych nad Bałtykiem, 

szczególnie wschodnim, migrują przez Polskę. W większości tych krajów wzrost populacji 

miał już miejsce (jak Dania czy Niemcy) albo nadal trwa (Finlandia, Estonia). Liczbę par 

lęgowych w 2009 r. pokazuje rysunek 14. (Herrmann i in. 2010). Około 90000 par 

kormoranów gnieździ się w krajach na północ od Polski, kolejnych kilkadziesiąt tysięcy par 

na zachód i północny zachód. Daje to potencjalną liczbę kilkuset tysięcy migrantów (zapewne 

od 200 do 300 tys.) spoza polskiej populacji lęgowej.  
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Rys. 14. Liczba par lęgowych kormoranów w rejonie Bałtyku w 2009 r. 

Danych dla Polski z tego roku brak (szacunkowo 27500). (Herrmann i in. 2010 - zmienione). 

 

Liczenia kormoranów przeprowadzone zostały w okresie sierpień – listopad 2010 

w 13 rejonach Polski. Rejony liczeń były różnej wielkości a ich wybór opierał się na 

znajomości lokalnych uwarunkowań. Miejsca liczeń przedstawione są na rysunku. 15. Wyniki 

prezentowane na rysunku 16 przedstawiają liczby kormoranów zsumowane dla wszystkich 

noclegowisk w rejonie. Wynika z nich, że nad Zatoką Gdańską najwięcej kormoranów 

stwierdzono w lipcu i sierpniu, na śródlądziu Polski natomiast w sierpniu i wrześniu. Na 

obiektach południowej Polski (Zator, dolina Nysy Kłodzkiej) najwięcej kormoranów 

stwierdzano nawet w październiku i listopadzie. Wyraźnie wyróżnia się liczna obecność 

kormoranów na rzece Wiśle (zarówno na północnym Mazowszu jak i w regionie 

świętokrzyskim) i Narwi (Rys. 17.). Duże rzeki są miejscem bardzo licznego przebywania 

kormoranów, pojedyncze noclegowiska grupują nierzadko tysiące tych ptaków. Ważnym 

zagadnieniem jest kwestia miejsc żerowania kormoranów – czy pozostają nimi głównie rzeki 

(i ew. zbiorniki zaporowe jak Zbiornik Włocławski), czy też ptaki te licznie rozlatują się na 

sąsiednie obiekty i w jakiej proporcji.  
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Rys. 15. Miejsca liczeń kormoranów w trakcie migracji jesiennej w 2010 r.  

Kolorami pogrupowano noclegowiska z jednego rejonu. 
 

 

Rys. 16. Liczba kormoranów w trakcie migracji jesiennej w 2010 r. w poszczególnych 

rejonach (dane z wybrzeża Bałtyku na osobnym słupku, pozostałe skumulowane) 
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W 2003 roku odbyło się zimowe liczenie kormoranów w Europie. W Polsce 

w styczniu 2003 r. stwierdzono ok. 13500 kormoranów, z których większość występowała 

w rejonie Zalewu Szczecińskiego (ok. 10000) i Zatoki Gdańskiej (ok. 2600). Była to jednak 

wyjątkowo ostra zima i zdecydowana większość śródlądowych akwenów była zamarznięta. 

Liczenia tego typu (czyli liczenia ptaków na noclegowiskach zimą) nie zostały później w skali 

całej Polski powtórzone. Wiadomo, że w zimie 2010/2011, dość surowej na tle ostatnich 

kilkunastu lat, nad Zatoką Gdańską najwięcej kormoranów stwierdzono w grudniu i było to 

zaledwie 975 ptaków (dane Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING – 

www.kuling.org.pl/liczenia). Nie były to jednak liczenia kormoranów na noclegowiskach, 

tylko liczenia ptaków w ciągu dnia, a te raczej zaniżają wynik. Niemniej, w poprzednich 

latach stwierdzano znacznie większe liczby kormoranów – np. w grudniu 2009 – 6386 (ale 

już w lutym 2010 tylko 908 kormoranów; to też była ostra zima), w grudniu 2008 – 8712 

kormoranów, w styczniu 2008 – 9949 kormoranów; był to najwyższy zimowy wynik w 27-

letniej historii liczeń nad Zatoką Gdańską (dane GBPW KULING, Meissner i in. 2009, 

Meissner i Rydzkowski 2010). Z zestawienia tych wartości wynika, że w zależności od 

warunków pogodowych liczba zimujących kormoranów może zmieniać się nawet 

dziesięciokrotnie i zapewne dotyczy to całego kraju.  

Od 2011 prowadzony jest Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska), którego jednym z celów jest policzenie 

kormoranów. W styczniu 2011 roku przeprowadzono właściwe liczenia na 365 obiektach, 

z czego 190 znajdowało się na terenach Natura 2000. W grupie tej były najważniejsze miejsca 

zimowania ptaków wodnych: naturalne i sztuczne śródlądowe zbiorniki, zalewy przymorskie 

oraz 10-kilometrowe odcinki rzek i wybrzeży morskich. Mapa rozmieszczenia 

kontrolowanych obiektów i liczba stwierdzonych kormoranów przedstawione są na Rys. 10. 

Łącznie policzono 7445 kormoranów (w tym na Zatoce Gdańskiej), ale były to liczenia 

w ciągu dnia, a więc zaniżające liczbę kormoranów (żerujące ptaki są trudniej dostrzegane niż 

odpoczywające na noclegowiskach – zob. Bzoma 2005). Ponad połowa z tych kormoranów 

(4914) była policzona w ptasich obszarach Natura 2000. Na podstawie tych danych trudno 

wyrokować, jaka była całkowita liczebność zimujących kormoranów w Polsce, zapewne 

wynik tu uzyskany należy podwoić. Około 15000 zimujących kormoranów to zapewne 

wartość minimalna, jaką należy przyjąć przy tego typu ocenach dotyczących liczby 

zimujących w Polsce kormoranów w trakcie surowych zim. Jak mocno zwiększa się ta liczba 

w trakcie łagodniejszych zim, kiedy więcej zbiorników wodnych pozostaje wolna od lodu – 
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nie da się powiedzieć. Dziesięciokrotne zwiększenie tej liczby, do 150000 – analogicznie do 

obserwowanych na Zatoce Gdańskiej wahań międzysezonowych, wydaje się jednak 

przesadne.  

Na rysunku 17 zwraca uwagę liczna obecność kormoranów na Zatoce Puckiej 

i Zalewie Szczecińskim oraz na dużych rzekach – Wiśle i Odrze.  

 

Rys. 17. Rozmieszczenie oraz wielkość zgrupowań kormoranów 

na obiektach Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych w styczniu 2011 r. 

 

5.2.4. Kormoran w Polsce północno-wschodniej 

Na tym terenie pierwsze kormorany gniazdowały od pierwszej połowy XIX wieku. 

Poniżej przedstawiono ich historię do 1992 r. opartą na opisie Przybysza (1997).  
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Jezioro Gawlik (54°02'N, 22°07'E), gmina Wydminy.  

Na niewielkiej wyspie u zachodnich brzegów jeziora, w pobliżu wsi Grądzkie, 

jednogatunkowa kolonia składała się w roku 1980 z 25, a w 1981 z 26 gniazd. Wg miejscowej 

ludności kormorany miały się gnieździć na wyspie od wielu lat, lecz były często niszczone 

przez zrzucanie gniazd. Od roku 1983 nie gnieździły się, lecz w 1991 powróciły na wyspę 

zakładając 12, a w 1992 roku 26 gniazd.  

Jezioro Selmęt Wielki (53°47'N, 22°31'E), gmina Wiśniewo.  

Na bardziej południowym z dwu półwyspów pd.-wsch. brzegu jeziora. Przybysz 

stwierdził w roku 1989 kolonię złożoną z około 60 gniazd kormoranów i kilkunastu gniazd 

czapli. Stopień zniszczenia drzew i roślinność nitrofilna oraz informacje miejscowej ludności, 

nasuwają przypuszczenie, że kolonia istniała już w poprzednich latach. Obserwacji 

z następnych lat brak, dopiero w 1992 stwierdzono 80 gniazd kormoranów.  

 

Jezioro Sasek Wielki (53°37'N, 20°54'E), gmina Szczytno.  

W pobliżu południowego krańca zachodniego brzegu jeziora, pomiędzy szosą, Jęcznik 

- Elganowo od zachodu, a szosą odchodzącą od niej na wsch. do ośrodków wypoczynkowych 

od pn. w lesie sosnowym, powstała w 1992 roku kolonia złożona z 47 gniazd kormoranów.  

Rezerwat Wyspa Lipowa na Jez. Morąg (53°50'N, 20°08'E), Ramoty, gmina Jankowo.  

Na wyspie istniała kolonia w latach 1823-1886. W istniejącym nadal czaplińcu 1 para 

kormoranów pojawiła się w roku 1908, ale w 1909 nie gnieździły się, a w 1919 tylko dwie 

i w 1921 trzy pary. W następnych latach podawano 7-40 par, a ostatnią jest wiadomość 

z 1935 roku o 18-19 gniazdach.  

Wyspa o pow. 5 ha porośnięta jest w części południowej starodrzewem grabowym 

Tilio -Carpinetum, a w północnej olsem Carici elongatae - Alnetum. W roku 1969 objęta 

została ochroną rezerwatową (Mon. Pol. Nr 2 poz. 14), co zresztą nie uchroniło kolonii przed 

redukcjami, wymuszonymi przez pobliskie gospodarstwa rybackie. W 1992 r. kolonia liczyła 

434 gniazda.  

Rezerwat Półwysep i Wyspy na Jeziorze Czerwica (53°43'N, 19°31'E), leśnictwo 

Januszewo, nadleśnictwo i gmina Susz. 

Jezioro o pow. 53,9 ha stanowi jedno z ogniw łańcucha satelitarnych jezior Jezioraku. 

Rezerwat obejmuje dwie wyspy oraz półwysep od pn.-zach. brzegu. Mniejsza, wschodnia 

wyspa, o pow. 0,86 ha porośnięta jest grądem Tilio - Carpinetum o luźnym zwarciu 
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z licznymi haliznami zarastającymi brzozą. Większą, zachodnią, o pow. 2,2 ha porastał 

pomnikowy starodrzew bukowo-dębowo-sosnowy, przekształcony po 21 letniej egzystencji 

kolonii w cmentarzysko powalonych drzew, po których nie ma już śladu. Półwysep porastała 

w szczytowej partii monokultura sosny, po której pozostała halizna z nitrofilnym runem, 

zalesiona w roku 1990 modrzewiem. Na stokach półwyspu utrzymuje się jeszcze stary grąd 

z udziałem buka i sosny. Obrzeże wysp i półwyspu porasta drzewostan olchowy na siedlisku 

łęgu Circaeto-Alnetum najdłużej opierający się „śmierci azotowej”. Na nim umieszczone są 

obecnie prawie wszystkie gniazda.  

Narodziny kolonii miały miejsce w roku 1930 w rewirze Nowe Szwalewo, na zach. 

brzegu Jezioraku, w istniejącej tam kolonii czapli osiedliła się jedna para kormoranów. 

Po następnych dwu latach nieobecności zagnieździło się już 8-10 par, lecz zimą wycięto 

drzewa z gniazdami. W następnym 1934 roku pojawiły się kormorany w istniejącym na 

mniejszej wyspie czaplińcu, lecz zagnieździły się dopiero w 1935 w liczbie 8-10 par. W roku 

1936 były tylko 2 gniazda, które zimą (!?) zrzucono i w latach następnych lęgów nie 

obserwowano. Z okresu wojny brak informacji. Przypuszczalnie jednak kolonia restytuowała 

się szybko, gdyż w roku 1950 stwierdzono dwugatunkową kolonię na mniejszej wyspie. 

W tymże roku jednak drzewa z gniazdami wycięto i ptaki przeniosły się na większą wyspę. 

Losy kolonii z lat 1952-1966 znane są z obserwacji Karczewskiego, a późniejsze do 1992 

z obserwacji własnych. Kolonia rozwijała się burzliwie powodując szybko postępujące 

niszczenie drzewostanu. W roku 1957 obie wyspy i półwysep objęto ochroną rezerwatową 

(Mon. Pol. Nr 83 poz. 503).  

Lata 1969-1971 były latami kryzysowymi kolonii. W roku 1969 dramatyczna sytuacja 

klimatyczna wiosną oraz zniszczenie przez rybaków 70 gniazd i ponowna, choć w mniejszym 

zakresie redukcja w roku następnym oraz brak miejsc lęgowych na wyspie w konsekwencji 

zniszczenia drzewostanu, zredukowały liczbę gniazd do 42 w roku 1971. W roku następnym 

kormorany, w ślad za czaplami, przeniosły się na sosny porastające najwyższą część 

półwyspu, w miarę niszczenia drzewostanu przesuwając się na jego obwód.  

W latach 1988 i 1989 miały miejsce zalegalizowane redukcje. Kolonia w 1992 roku 

liczyła 170 gniazd.  

Rezerwat Kąty Rybackie (54°21'N. 19°14'E), leśnictwo Kąty, nadleśnictwo Elbląg, gmina 

Sztutowo.  
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Kolonia znajduje się u nasady Mierzei Wiślanej, na zach. od miejscowości Kąty 

w około 180 letnim borze sosnowym Vaccinio myrtilli - Pinetum porastającym utrwalone 

wydmy nadmorskie.  

Pierwsze wiadomości o istnieniu kolonii pochodzą z 1859 r. Liczba gniazd w kolonii 

wzrosła w roku 1874 po likwidacji przez wycięcie drzew liczącej setki gniazd kolonii koło 

Przebrna na Mierzei Wiślanej. Musiała ona podlegać intensywnej redukcji, skoro w ostatnich 

latach XIX stulecia zastrzelono na gniazdach ostatnie 6 samic.  

Data powrotu kormoranów do istniejącego nadal czaplińca nie jest znana. Nastąpiła 

zapewne w latach czterdziestych bieżącego stulecia.  

W roku 1957 obszar 10,79 ha lasu objęto ochroną rezerwatową (Mon. Pol Nr 85 poz. 

512), lecz kolonia rozszerzyła znacznie swój zasięg poza granice rezerwatu niszcząc 

pomnikowe sosny, na których skupia się największa liczba gniazd. Obszar rezerwatu zajmują 

obecnie młode nasadzenia sosny po całkowitym zniszczeniu starodrzewu. W 1992 roku 

liczebność wynosiła 3860 gniazd.  

Rezerwat Wyspa Kormoranów - Wysoki Ostrów na jeziorze Dobskim (54°06'N, 21°38'E), 

gmina Giżycko.  

Wyspa o pow. 2,8 ha, wyniesiona do 15 m ponad poziom jeziora, porośnięta 

starodrzewem lipowo-wiązowym, a na obrzeżach olchą czarną, przedstawia obecnie obraz 

apokaliptycznego zniszczenia. Wszystkie wiązy są martwe m. in. z powodu szalejącej na 

Mazurach grafiozy. Kilkanaście okaleczonych starych lip opiera się jeszcze „śmierci 

azotowej” i na nich umieszczona jest większość gniazd. Podszyt stanowi nieprzebyty gąszcz 

martwych krzewów bzu czarnego, a runo łany pokrzyw. Z opisywanej w latach 1972 i 1973 

roślinności runa nie pozostało śladu.  

W latach 1922-1938 na jeziorach Dobskim i Mamry kormorany pojawiły się jedynie 

sporadycznie. Zagnieździły się w latach II wojny światowej.  

Pierwszą wzmiankę o kolonii podał Puchalski (1954), który rozsławił ją swą książką 

i filmem. Mimo objęcia ochroną rezerwatową w roku 1957 (Mon. Pol. Nr 14 poz. 108) 

kolonia podlegała kilkakrotnym redukcjom, m. in. w pierwszych latach powojennych wycięto 

szereg starych drzew z gniazdami.  

Liczbę gniazd kormoranów w poszczególnych latach podaje tabela (Tab. 6).  
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Tab. 6. Liczba gniazd kormoranów w kolonii na „Wyspie Kormoranów” 

Rok 
Liczba 

gniazd 
Autor 

1948 56 Puchalski 1954 

1956 60 Mierzwiński 1957 

1968 60 

Wołk 1969 

(ponadto podaje 

165 gniazd nie zajętych) 

1968 165 Nowak 1983 

1969 172 Nowak 1983 

1970 80 Nowak 1983 

1972 45 J. Przybysz 

1973 13 J. Przybysz 

1980 64 J. Przybysz 

1981 48 J. Przybysz 

1983 117 M. Mellin 

1984 84 M. Mellin 

1985 68 M. Mellin 

1986 170 M. Mellin 

1987 371 M. Mellin 

1988 400 J. Przybysz 

1989 675 M. Mellin 

1990 641 M. Mellin 

1991 709 M. Mellin 

1992 680 M. Mellin 

 

Rezerwat Jezioro Łuknajno (53°49'N, 21°38'E), gmina Mikołajki. 

W rezerwacie utworzonym w 1947 roku dla ochrony łabędzia niemego Cygnus olor 

(Olsztyński Dz. Woj. Nr 10/24 poz. 81) stwierdzono i udokumentowano zdjęciami lęgi 

kormoranów na ziemi na bezdrzewnej Wyspie Łabędziej, w kolonii mieszanej z łabędziami 

i śmieszkami Larus ridibundus. W roku 1958 było tam „kilka”, a w 1959 „ponad 30” gniazd. 

Późniejsze kontrole nie stwierdziły obecności kormoranów.  

Rezerwat Czapliniec (53°48'N, 2I°39'E), gmina Mikołajki.  

Rezerwat utworzony w roku 1947 (Olszt. Dz. Woj. Nr 10/24 poz. 81) dla ochrony 

istniejącego już w okresie przedwojennym, czaplińca, obejmuje fragment starodrzewu 

sosnowego w pobliżu pn. brzegu jez. Śniardwy. Na stanowisku określonym „Łukniany” 

kormorany gnieździły się na 9 sosnach. W 1967 roku było tu 9 gniazd, a od 1969 roku brak 

kormoranów. R. Klarowski, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie, potwierdził 

nieobecność kormoranów w czaplińcu „od kilku lat” (przed rokiem 1973). W drugiej połowie 

lat 70-tych również czaple opuściły rezerwat.  
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Jezioro Bartężek (53°50'N. 19°53'E), gmina Morąg.  

Stwierdzono obecność kormoranów w kolonii czapli w roku 1963. Informacje 

uzupełnił R. Klarowski listownie, że „w trakcie wizji lokalnej mógł poczynić spostrzeżenia, 

z których wynikało, że kolonię zamieszkują oprócz czapli siwych także kormorany”. 

Następna kontrola w roku 1970 nie wykazała kolonii. Musi pozostać sprawą otwartą, czy tak 

sformułowany wynik obserwacji można uznać za stwierdzenie lęgów.  

Jezioro Wulpińskie (53°42'N, 20°22'E), gmina Stawiguda.  

W istniejącym od 1950 roku czaplińcu na jednej z wysp jeziora osiedliły się 

kormorany; w roku 1964 i do roku 1968 kolonia składała się z 40-45 gniazd. W roku 1970 

kolonia została zniszczona przez miejscowych rybaków przez wycięcie drzew. W latach 1972 

i 1980 kormorany nie gnieździły się. W 1992 r. w kolonii gniazdowało 18 par.  

Rezerwat Jezioro Rydzówka (Sarnie) (54°14'N. 21°35'E), gmina Węgielsztyn.  

Kolonia zajmuje wyspy Długi Ostrów (Długa Wadera) oraz Małą Kępę (Mały Ostrów, 

Mała Wadera) w pn. części jeziora, naprzeciw osady Rydzówka, porośnięte typowym dla 

Pojezierza Mazurskiego grądem Tilio - Carpinetum. Obie wyspy oraz półwysep objęte zostały 

w 1957 roku ochroną rezerwatową (Mon. Pol. Nr 14 poz. 106). Na Długim Ostrowie znajduje 

się kolonia czapli, znana już w latach pięćdziesiątych bieżącego stulecia. Pierwszą wzmiankę 

o obecności w niej kilku gniazd kormoranów notowano w roku 1968. W drugiej połowie lat 

siedemdziesiątych czaple i kormorany zajęły również sąsiednią Małą Kępę. W 1992 r. 

liczebność kolonii wynosiła 310 gniazd.  

Jezioro Gielądzkie (53°52'N, 21°09'E), gmina Sorkwity.  

Kolonia znajdowała się na niewielkiej wyspie porośniętej grądem Tilio - Carpinetum, 

położonej na wysokości wsi Pustnik. Pierwsza wzmianka o gnieżdżeniu się kormoranów 

pochodzi z 1968 r. Kolonia od lat podlegała niszczycielskiej działalności rybaków 

z pobliskiego gospodarstwa rybackiego, początkowo bezprawnej, później usankcjonowanej 

zezwoleniami. Między innymi, zimą 1986 wycięto cały drzewostan grądowy, co skłoniło 

ptaki do przeniesienia się na oles porastający obrzeża wyspy. W roku 1988 realizując 

zezwolenie na odstrzał 100 ptaków przepędzono wszystkie. Kormorany porzuciły 66 gniazd, 

a czaple 33 gniazda. Uzyskano zezwolenie na niedopuszczenie do odbudowy kolonii.  
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Jezioro Dąbrowa Wielka (53°27'N. 20°03'E), gmina Dąbrówno.  

Jezioro jest od lat miejscem nieregularnych lęgów kormoranów. Okulewicz (1971) 

„w początkowych latach sześćdziesiątych widział małą kolonię, około 5 gniazd kormoranów 

w porzuconej przez czaple kolonii koło Dąbrówna”. O obecności kormoranów na wyspie 

doniósł Wojewódzki Konserwator Przyrody (R. Klarowski). W roku 1982 na wyspie 

gnieździło się 8 par czapli oraz przebywały kormorany nielęgowe. Według miejscowych 

rybaków, ujawniających wybitnie negatywny stosunek do kormoranów, miały się one 

gnieździć na wyspie „od dawna, może 20 lat”, co mogły potwierdzać typowe zmiany 

roślinności.  

W roku 1986 gnieździły się 64 pary kormoranów i 8 par czapli, w 1987 - 23 pary 

kormoranów i 15 par czapli, w 1988 tylko 7 par czapli. W roku 1987 zezwolono na redukcję 

50% kormoranów, w ramach, której miano odstrzelić 5, a w 1988 roku 4 ptaki. Wiarygodnego 

przebiegu redukcji nie udało się ustalić. Nie można wykluczyć, że brak lęgowych 

kormoranów od 1988 roku nie jest wyłącznym skutkiem działalności człowieka, za czym 

mógłby przemawiać brak gniazd kormoranów, oraz obecność lęgowych czapli.  

Jezioro Mielno (53°29'N. 20°17'E), gmina Szkotowo.  

Z jeziora rynnowego naprzeciw leżącego na pn. brzegu ośrodka wypoczynkowego 

w Nowej Wsi wyłania się wysoki garb wyspy porośniętej starodrzewem grądowym 

z udziałem jesionu. Według miejscowych informatorów kormorany miały gnieździć się na 

wyspie „dawniej”, a po kilkuletniej przerwie powróciły w 1987 roku. Prawdopodobieństwo 

tej informacji mogą potwierdzać już w tymże roku liczne w centrum kolonii, wysokie do 3 m 

i częściowo martwe krzewy bzu czarnego.  

W roku 1987 kolonia składała się z 28 gniazd kormoranów i 10 gniazd czapli, 

w następnych latach (1988 – 1992) liczba gniazd kormoranów wynosiła odpowiednio: 64, 41, 

95, 126, 133.  

Jezioro Rańskie (53°43'N. 21°05'E), gmina Dźwierzuty.  

Kolonia znajduje się na wyspie przy pn. brzegu jeziora, na wysokości PGR Zalesie. 

Wyspa porośnięta jest zniekształconym grądem z dużym udziałem klonu zwyczajnego Acer 

platanoides. Kolonia odkryta została w 1987 roku, ale liczne krzewy bzu czarnego, nitrofilne 

runo i martwe drzewa przemawiają za jej dłuższym istnieniem. W latach 1987 - 1992 liczba 

gniazd kormoranów wynosiła odpowiednio: 27, 33, 58, 73, 112, 134.  
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Jezioro Sasek Mały (53°30'N. 20°52'E), gmina Jedwabno.  

W pd.-zach. części jeziora znajdują się dwie niewielkie wyspy porośnięte lasem 

sosnowym. W roku 1987 na bardziej pd.-zach. wyspie zagnieździło się 5 par kormoranów. 

W roku następnym zbudowały na tej wyspie kilkanaście gniazd, lecz opuściły je, tworząc na 

sąsiedniej wyspie jednogatunkową kolonię złożoną z 77 gniazd. Złomy drzew, nitrofilny 

podszył i runo świadczyły o istnieniu kolonii i w poprzednich latach, choć nie było jej w roku 

1985 i 1986. W latach 1989 - 1992 kolonia składała się odpowiednio ze 105, 132, 150 i 115 

gniazd zlokalizowanych na obu wyspach.  

Jezioro Rucewo Wielkie (53°49'N. 19°32'E), gmina Zalewo.  

W roku 1988 gnieździły się nad jeziorem 4 pary, a w 1989 - 8 par kormoranów. 

W następnych latach brak lęgów.  

Jezioro Omulew (53°29'N, 20°33'E), gmina Nidzica.  

Według nie pochodzących od ornitologów informacji kormorany od kilku lat mają być 

mieszkańcami jeziora (czy lęgowe?). W zachodnim zbiegu trzech ramion jeziora, w pobliżu 

leżącej na zach. brzegu wsi Jabłonka, na niewielkiej wyspie porośniętej olchami, w czaplińcu, 

w 1988 roku wśród 47 par czapli zagnieździła się 1 para kormoranów. W roku 1990 było tam 

14 gniazd. W latach 1989, 1991 i 1992 kormorany nie gnieździły się.  

Jezioro Niegocin (54°00'N, 21°48'E), gmina Giżycko.  

Na wyspie Grajewska Kępa, położonej przy wschodnim brzegu jeziora, 

jednogatunkowa kolonia kormoranów złożona z 38 gniazd powstała u roku 1990. W roku 

następnym liczyła 45 gniazd, a w 1992 r. 86 gniazd.  

 

5.2.5. Kormoran na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

Kolonie lęgowe i pobytowe 

Jezioro Serwy (53°54'N, 23°12
'
E), gmina Płaska.  

Na wyspie u zach. brzegu jeziora, porośniętej starodrzewem sosnowym, w istniejącym 

czaplińcu, lęgi 4 par kormoranów stwierdził w 1979 r. T. Uchimiak. Również w następnych 

latach, lecz prawdopodobnie nie corocznie, było tam po kilka gniazd, w roku 1991 - 31 

i w 1992 - 13, obok 87 gniazd czapli.  
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Obserwacje prowadzone przez IRS od 2005 r. wykazały, że czaple na wyspie już nie 

występowały, natomiast z roku na rok rosła liczba gniazd kormoranów (Tab. 7) 

Tab. 7. Liczba gniazd kormoranów nad jeziorem Serwy 

Rok 2005 2009 2010 2011 

Liczba gniazd  

kormoranów 

62 141 174 172 

 

Jezioro Gaładuś (54°12'N, 23°24'E), gmina Sejny.  

Na największej z wysp granicznego z Litwą, rynnowego jeziora, stwierdzono w roku 

1991 istnienie dwugatunkowej kolonii ze 134, a w roku następnym 146 gniazdami 

kormoranów. Informacje miejscowej ludności oraz stopień zniszczenia drzew pozwalają 

przypuszczać, co najmniej kilkuletnie istnienie kolonii przed 1991 r.  

Obserwacje prowadzone przez IRS od 2005 r. wykazały, że liczebność gniazd 

kormorana i czapli w badanym okresie nie ulegała drastycznym zmianom (Tab. 8).  

Tab. 8. Liczba gniazd kormoranów i czapli nad jeziorem Gaładuś 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba gniazd kormorana  548 480 555 588 476 441 588 

Liczba gniazd czapli brak danych 60 52 103 112 77 107 

 

Na kilka jezior leżących na obszarze LGR oddziałuje również kolonia lęgowa 

zlokalizowana poza terenem LGR, która gniazduje na jeziorze Laśmiady.  

Na wody leżące na obszarze LGR, prócz kolonii lęgowych, oddziałuje również 

kolonia pobytowa zlokalizowana na Jeziorze Długim Wigierskim. Obecność tej kolonii 

notowana jest od połowy lat 90. W sezonie lęgowym, a więc przed zasileniem jej ptakami po 

odbytych lęgach w okolicznych koloniach lęgowych, jej liczebność wynosi około 200 szt., po 

tym okresie wzrasta nawet do ponad 2000 szt. Żerują one głównie na jeziorze Wigry.  

Część wód obszaru LGR Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego jest w zasięgu 

penetracji kolonii pobytowych zlokalizowanych na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Ełku, 

na jeziorze Selmęt Wielki (około 1000 szt.) i Sawinda (około 70 szt.) oraz Woszczele (około 

70 szt.) (Rys. 18.) 
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6. Wpływ kormoranów na środowisko i rybostan 

6.1. Oddziaływanie kolonii na fitocenozy 

Wtargniecie licznej, zwartej grupy ptaków, jaką tworzy kolonia lęgowa kormoranów, 

musi wprowadzić drastyczne zakłócenia w funkcjonowaniu opanowanego przez nie biotopu. 

Najistotniejszym czynnikiem destrukcyjnym są stale wprowadzane związki azotowe, 

stanowiące końcowy produkt przemian materii ptaków. Duże ilości silnie żrącego kału 

powodują zamieranie ochlapanych nim roślin oraz przenawożenie gleby, aż do jej zatrucia. 

Intensywność tych procesów zależy od pierwotnego zespołu roślin, warunków 

hydrologicznych, ale w pierwszym rzędzie od liczby ptaków, a więc wielkości dopływu 

trujących związków azotowych. Już w pierwszym roku istnienia kolonii drzewa z gniazdami, 

oraz runo pod nimi, poryte są białym nalotem, pod którym ginie ich zieleń. Przy dużym 

zagęszczeniu gniazd zajętych fragment lasu z daleka przedstawia się jako biała plama na tle 

otaczającej ją zieleni. Wkraczającemu w obręb kolonii intruzowi spada na głowę deszcz 

płynnych odchodów zaniepokojonych ptaków, a z potrąconych gałęzi sypie się biały pył 

odchodów wysuszonych.  

Spośród drzew najbardziej wrażliwe na toksyczne działanie odchodów są drzewa 

iglaste. Wiele świerków zamiera już w pierwszym roku. W roku następnym może zginąć już 

50% sosen, po najdalej 5 latach zamierają wszystkie. Drzewa liściaste: dęby, buki i lipy, 

wydają się dłużej opierać toksycznemu działaniu wydalin. Może to wynikać jednak z ich 

nieco odmiennej architektury gałęzi, powodującej, że zagęszczenie gniazd bywa na ogół 

mniejsze niż na sosnach. Na „Wyspie Kormoranów” na Jez. Dobskim, po blisko 50 latach 

istnienia kolonii, jedynie lipy na obrzeżach wyspy wykazują jeszcze ślady życia, wnętrze 

wyspy pokrywa zbity gąszcz martwych krzewów bzu czarnego Sambucus nigra. Na większej 

wyspie na Jez. Czerwica, w roku objęcia jej obserwacjami, po 12 latach istnienia kolonii, 

wszystkie pomnikowe sosny, buki i dęby były martwe i w większości powalone. W około 50 

letniej kolonii w Kątach Rybackich kormorany pozostawiły już 24 ha trudnej do zalesienia 

halizny, niszcząc starodrzew sosnowy na blisko 4 krotnie większej powierzchni.  

Przebieg degradacji drzewostanu najlepiej jest znany w systematycznie obserwowanej 

kolonii na półwyspie Jez. Czerwica. W pierwszym roku, gdy pojawiły się na nim tylko 

czaple, zajęły kępę monokultury sosny z domieszką świerków i brzóz na siedlisku boru 

świeżego Vaccinio myrtilli-Pinetum w III klasie wieku. W podszyciu pojawiło się wówczas 
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trochę malin Rubus idaeus i pokrzyw Urtica dioica. W roku następnym do czapli dołączyły 

kormorany zakładając na 28 sosnach 85 gniazd. Spowodowało to zamieranie igieł sosen 

i niszczenie runa. W drugim roku obecności kormoranów 130 drzew, na których było już 348 

gniazd, zostało niemal całkowicie ogołocone z igliwia, a borowe rano uległo całkowitemu 

zniszczeniu. W trzecim roku połowa drzew była już martwa i pojawiły się pierwsze wykroty, 

a pod drzewami z gniazdami roztaczały się obszary „śmierci azotowej” - gołej ziemi pokrytej 

suchymi gałęziami drzew i odchodami ptaków. W piątym roku, wskutek postępujących 

zniszczeń boru i braku miejsc na gniazda, część kormoranów przeniosła się na drzewa 

liściaste grądu Tilio-Carpinetum porastające stoki wzniesienia. W szóstym roku już wszystkie 

sosny były martwe i częściowo powalone, w podszyciu pojawiło się kilka krzewów bzu 

czarnego Sambucus nigra. W siódmym roku już 20% gniazd kormoranów znajdowało się na 

drzewach grądu, połowę runa pokrywały gęsto pokrzywy i glistnik jaskółcze ziele 

Chelidonium maius. Po 10 latach na 36 jeszcze stojących, ale martwych drzewach boru 

uparcie gnieździło się jeszcze 75% par, ale 8 par nie znalazło już miejsca na wyższych 

drzewach i zeszło na 5 nadbrzeżnych olch. W następnych latach wzrastała ilość gniazd na 

olchach, na których w 14 roku było już 50% gniazd, w 20-tym niemal 100%, gdy leśnicy 

usunęli szczątki zniszczonego boru i zalesili haliznę modrzewiem. Najdłużej zachowują 

żywotność drzewa rosnące nad samą wodą, zwykle olchy, niewątpliwie z powodu słabszego 

działania toksycznych odchodów wypłukiwanych przez wodę.  

Podszyt, zwykle ubogi w borach, ulega szybko postępującemu zniszczeniu, a krzewy 

bzu czarnego pojawiają się późno i w niewielkiej ilości. W grądach bujnie rozrasta się malina 

Rubus ideaus tworząca wraz z pokrzywą gęsie łany, oraz we właściwym mu środowisku 

bujnie bez czarny, tworząc po latach zbity gąszcz. W runie przez pewien czas utrzymują się 

paprocie i niektóre trawy, a rozrasta jaskółcze ziele. Zależnie od zagęszczenia gniazd, po 

pewnym czasie pod drzewami z gniazdami zamiera życie wszelkich roślin wyższych.  

Porównując skład roślin niezniszczonych poza obszarem kolonii, właściwych dla 

zespołu, w którym występuje, ze zmienionym składem pod drzewami z gniazdami, można się 

pokusić o przybliżoną ocenę czasu istnienia kolonii, jeśli data jej powstania nie jest znana.  

Po opuszczeniu zniszczonego przez kolonię lasu jego regeneracja następuje bardzo 

powoli. Na wyspach Jez. Czerwica siewki brzóz pojawiły się po 4-5 latach. Znaczną 

odporność okazały wiązy dając obfite odrosty wokół zniszczonych pni natychmiast po 

opuszczeniu ich przez ptaki. Po 5 latach pojawiły się kwitnące krzewy czeremchy, oraz 
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nieliczne jeszcze odrośle dębów i lip. Nitrofilne runo z pokrzyw, jaskółczego ziela i malin 

występuje łanami jeszcze w 20 lat po ustąpieniu kolonii, choć już w trzecim roku pojawia się 

miejscami trzcinnik, stanowiący w borach niemal jedyny składnik regenerującego się runa. 

Zalesianie sosną utrwalonych wydm, ogołoconych z drzew przez kormorany w Kątach 

Rybackich postępuje bardzo opornie, tym bardziej, że kormorany zdaniem leśników 

wyrywają sadzonki sosen używając je jako budulec gniazd.  

 

6.2. Wpływ kormoranów na jakość wód 

Fakt wynoszenia znacznych ilości biogenów ze środowiska wodnego jest korzystny, 

jako przeciwdziałający eutrofizacji wód. Odłowy wędkarskie i rybackie pozwalają na 

wycofanie, wraz z odłowionymi rybami, części biogenów, i w ten sposób hamują eutrofizację 

wód. W jednej tonie ryb zawarty jest ładunek fosforu równoważny z ładunkiem tego biogenu 

zawartym w 1000 m
3
 nieoczyszczonych lub 1400 m

3
 oczyszczonych ścieków komunalnych, 

bądź w spływach fosforu powstałych w rezultacie przebywania nad wodą około 3500 

turystów dziennie (Wołos 2009).  

Kormoran jest ptakiem ściśle związanym ze środowiskiem wodnym i przebywa 

głównie w tym środowisku lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Główna część jego odchodów 

jest wydalana w koloniach lęgowych i pobytowych, które z reguły ulokowane są 

w bezpośrednim sąsiedztwie jezior i łatwo przenikają do wód. Z pozostałej puli odchodów 

część trafia bezpośrednio do wody, a część pośrednio, spływając ze zlewni. W 2011 r. odłowy 

ryb przez kormorany na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” wyniosły około 170 ton. Gdyby przyjąć, że tylko połowa biogenów 

pochodzących z odchodów kormoranów trafiła do wód LGR, to byłaby to ilość ekwiwalentna 

do fosforu zawartego w 85000 m
3
 ścieków nieoczyszczonych bądź w spływach powstałych 

w efekcie miesięcznego przebywania nad wodami LGR około 300 tys. turystów.  

Niekorzystny wpływ kolonii kormorana na chemizm i stan sanitarno-bakteriologiczny 

wód Jeziora Długiego Wigierskiego wykazały badania Wiśniewskiej i in. (2007). Na tym 

samym stanowisku badania prowadzone przez Gmitrzuk (2004) wykazały również negatywny 

wpływ kolonii kormorana na runo, krzewy i drzewostan.  
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Szkody w środowisku dotyczą przede wszystkim deponowania znacznej ilości 

biogenów wraz z odchodami kormoranów, co prowadzi do zmian właściwości fizycznych 

i chemicznych gleb, co skutkuje np. obniżeniem zdolności kiełkowania nasion, zamieraniem 

siewek, a także obumieraniem dorosłych drzew (Ligęza i in. 2001, Ishida 1997), a w dalszej 

konsekwencji zmianą szaty roślinnej. Problemy te mają najczęściej charakter lokalny, 

ograniczony do miejsc zajętych przez kormorany, choć mogą to być siedliska przyrodniczo 

lub krajobrazowo cenne (Gmitrzuk 2004). W ten sposób mogą być niszczone wrażliwe 

ekosystemy wodne – jak np. jeziora lobeliowe czy ramienicowe.  

 

6.3. Wpływ kormoranów na rybostan  

6.3.1. Stawy 

W regionie północno-wschodniej Polski produkcja stawowa odgrywa niezbyt wielką 

rolę i jest prowadzona głównie w stawach typu karpiowego.  

Stawy rybne są atrakcyjne dla ptaków rybożernych ze względu na małą głębokość 

wody, wysokie zagęszczenie ryb oraz podobne rozmiary dostępnych ryb (poszczególne 

roczniki w osobnych stawach), co sprzyja zmniejszeniu wydatków energetycznych 

potrzebnych na żerowanie. Z tego też względu stawy leżące w promieniu oddziaływania 

kolonii lęgowej kormorana (do 30 a nawet i do 50 km od kolonii) są w pierwszym rzędzie 

obiektem penetracji kormoranów, i przy braku skutecznych przeciwdziałań ponoszą duże 

straty. Ptaki, oprócz wyjadania ryb, powodują również ich uszkadzanie i narażają ryby na 

stres. W rezultacie, ryby słabiej żerują, gorzej rosną i są bardziej narażone na choroby (Carss 

i Marquiss 1992).  

Na stawach hodowlanych kormorany odżywiają się głównie karpiem. Na przebadane 

54 pełne żołądki kormoranów zastrzelonych na stawach Zgliniec k. Osiecznej, stwierdzono 

występowanie 8 gatunków ryb, z tego karpie o długości od 8 do 23 cm stanowiły 70% ofiar, 

ale aż 92,9% masy pokarmu (karpia znaleziono w 77% żołądków). Podobnie, w pracach ze 

stawów Warmii i Mazur (Mellin i Mirowska-Ibron 1994, Mellin i in. 1997), karp stanowił 

ponad 90% ofiar, a zjadane były osobniki od ok. 10 do prawie 20 cm.  
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Bez wątpienia obecność kormoranów, które na stawach hodowlanych odżywiają się 

głównie narybkiem i kroczkiem karpia przyczynia się do zmniejszenia rentowności produkcji 

ryb i może nawet doprowadzić do upadku stawowych gospodarstw rybackich, czego 

przykładem może być 160 ha obiekt Tylkowo w woj. warmińsko-mazurskim (Krzywosz 

2010). Dlatego też, zakres uprawnionych działań przeciwko tym stratom w przypadku 

obiektów hodowlanych powinien być szeroki.  

6.3.2. Rzeki i zbiorniki zaporowe 

Kormorany zasiedlają głównie duże rzeki i utworzone na nich zbiorniki zaporowe. 

Problem presji kormoranów na te cieki, użytkowane głównie wędkarsko, jest dość nowy 

w Polsce i wynika ze zwiększenia się liczby kormoranów oraz łagodniejszych zim, 

pozwalających na coraz liczniejsze zimowanie tych ptaków w Polsce. Brak jest jednak wiedzy 

o skali problemu, jakkolwiek przykłady z krajów sąsiednich wskazują na dużą wrażliwość 

populacji ryb łososiowatych na presję drapieżniczą kormoranów. Znany jest negatywny 

wpływ kormoranów na populację lipienia i troci w dwóch miejscach w Szwajcarii. Również 

analiza zmian populacji ryb z dwóch rzek południowych Moraw (Czechy) wykonana przez 

Spurny i Guziur (2002) obarcza kormorany winą za ok. 60-procentowy spadek liczebności 

lipienia i pstrąga potokowego oraz o lokalnie częste (30%) kaleczenie świnek (jednak bez 

badania pokarmu kormoranów).  

W Polsce o wzroście skali konfliktu w tego typu siedliskach można wnioskować 

głównie po głosach płynących ze środowiska wędkarskiego, w tym z coraz częstszych 

wniosków o wydanie pozwoleń na odstrzał migrujących i zimujących kormoranów. Dotyczy 

to takich rzek jak np. San, Dunajec, Wisłoka czy Ropa.  

W rejonie północno-wschodniej Polski, przy braku większych rzek i zbiorników 

wodnych, problem ten dotychczas nie odgrywa większej roli.  

6.3.3. Jeziora 

W gospodarce rybackiej regionu północno-wschodniej Polski, jeziora odgrywają 

dominującą rolę. Region ten obejmuje obszar położony na wschód od Wisły, na którym 

znajduje się 130936 ha jezior, co stanowi 48, 5% całkowitej powierzchni jezior w Polsce. 

W skład tego regionu wchodzi również obszar działania Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.  
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Rys. 18. Kolonie lęgowe i ich zasięgi oddziaływania w regionie 

Dla tego regionu corocznie zbierane są dane dotyczące gospodarki rybackiej, 

wielkości i składu gatunkowego zarybień i odłowów oraz innych wskaźników 

ekonomicznych, co pozwala ocenić aktualny stan rybactwa jeziorowego. Od szeregu lat coraz 

większy wpływ na ichtiofaunę, a tym samym i na rybactwo jeziorowe wywiera rosnąca presja 

kormorana (Tab. 9.).  

Tab. 9. Liczebność i lokalizacja gniazd jeziorowych kolonii kormoranów na wschód od Wisły 

L.p. Nazwa jeziora 
Lata 

1992 2005 2009 2010 2011 

1 Czerwica 170 215 71 - 0 

2 Dobskie 680 567 618 588 588 

3 Gaładuś 146 548 476 441 451 

4 Gawlik 26 50 16 15 2 

5 Gołdopiwo - - 180 191 176 

6 Inulec - 17 - - 0 

7 Jaśkowskie - 112 231 - 268 

8 Klebarskie - - 123 108 123 

9 Niegocin 86 - - - - 

10 Kurki - 40 - - - 

11 Limajno - 47 121 127 93 

12 Łasińskie - 79 76 - 62 

13 Łaśmiady - 317 418 359 413 

14 Marąg 434 431 509 554 485 

15 Mielno 133 42 - - - 

16 Nidzkie - - 171 189 337 

17 Omulew - - 63 164 155 

18 Pilwąg - 37 - 14 0 
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L.p. Nazwa jeziora 
Lata 

1992 2005 2009 2010 2011 

19 Płaskie - - 18 - 0 

20 Rańskie 134 100 149 - 249 

21 Rucewo Wielkie - - - - 95 

22 Rydzówka 310 646 657 595 576 

23 Sasek Mały 115 100 173 - 224 

24 Sasek Wielki 47 50 85 95 104 

25 Selęt Wielki - - 27 - 65 

26 Selmęt Wielki 80 - - - - 

27 Serwy 13 62 141 174 172 

28 Warnołty - 295 1345 1401 1447 

29 Wulpińskie 18 345 186 305 361 

Razem 2392 4100 5854 6160 6446 

 

Wpływ tego ichtiofaga na rybostan jest w tym regionie dominujący. Zjada on ponad 

dwukrotnie więcej ryb niż pozostałe zwierzęta rybożerne łącznie (Tab. 10).  

Tabela. 10. Wielkość spożycia ryb przez zwierzęta rybożerne w rejonie Mazur w 2010 r. 

Gatunek 
Wielkość spożycia ryb 

(kg/ha) 

kormoran czarny 17, 2 

wydra europejska 3, 6 

perkoz dwuczuby 1, 7 

czapla siwa 1, 1 

inne 1, 4 

łącznie 25, 0 

* bielik, rybołów, rybitwa, mewa, kaczka, nur, łyska, zimorodek, bąk, bocian czarny, bączek 

Metoda badań i zebrany materiał  

Wielkość i skład diety kormorana w północno-wschodniej Polsce badano w trzech 

koloniach lęgowych, w których gniazdowało łącznie 2534 par, co stanowi 41,3% populacji 

gniazdującej w tym regionie.  

Obszar żerowania tych kolonii, w promieniu do 30 km, obejmował 294 jeziora 

o łącznej powierzchni 66 678,6 ha, co stanowiło 50,9% całkowitej powierzchni jezior 

badanego regionu.  

Badany okres żerowania (od kwietnia do sierpnia) objął ok. 140 dni – 70% czasu 

pobytu kormoranów na badanym terenie.  
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Zebrana próba ryb wykrztuszonych liczyła 13868 szt. i pochodziła z wysp jezior: 

Dobskie, Warnołty i Marąg (Rys. 19.). 

 
 

Rys. 19. Zasięg oddziaływania badanych kolonii w regionie 

Na ptaki gniazdujące (kolonie lęgowe) i ich potomstwo przypada 2/3 liczebności 

wszystkich kormoranów przylatujących wiosną. Po wylotach z gniazd, przypada na nie, wraz 

z potomstwem, prawie 80% liczebności populacji letnio-jesiennej. Przez 70% czasu pobytu 

przebywają one w pobliżu kolonii (w promieniu do 30 km). Przypada na nie około 78% 

całorocznej diety kormoranów (Krzywosz, Traczuk 2011).  

Na ptaki niegniazdujące przypada 1/3 liczebności populacji wiosennej. Są one 

mobilne i nietrwale związane z miejscami pobytu (kolonie pobytowe). Przypada na nie około 

22% całorocznej diety.  
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Skład gatunkowy i wielkości ofiar kormorana  

Tabela. 11. Liczebność, długość (l.c.) i masa ciała głównych ofiar kormoranów 

w zebranej próbie (13868 szt.). 

Gatunek 
 min. średnia max. 

liczba cm  g cm  g cm  g 

płoć 5525 4,4 1,1 12,2 39,7 25,7 347,0 

okoń 3601 5,0 1,9 9,4 16,9 26,5 354,5 

ukleja 1656 5,0 1,3 9,7 11,1 13,7 30,1 

jazgarz 450 3,7 1,1 7,1 7,2 16,5 67,0 

krąp 336 5,5 3,4 11,1 26,7 19,6 114,6 

lin 324 6,0 4,7 20,1 234,1 29,2 641,7 

leszcz 1409 5,2 1,4 16,9 92,2 29,2 488,0 

karaś 119 5,6 5,9 10,4 38,6 19,2 172,9 

wzdręga 55 8,3 11,9 16,6 136,4 24,6 387,9 

szczupak 231 10,1 16,2 26,2 255,4 44,3 956,4 

węgorz 27 23,7 20,9 45,7 190,3 71,2 648,0 

sandacz 46 16,9 69,0 26,4 302,2 38,1 790,9 

karp 25 10,7 26,1 16,2 134,9 23,5 391,6 

 

Średnia masa ofiar kormorana wynosiła 44,2 g i u poszczególnych gatunków wahała 

się w szerokim zakresie – od 7,2 g u jazgarza do 302 g u sandacza. Najcięższe ofiary 

kormorana to: szczupak 956 g, sandacz 790 g, węgorz 648 g i lin 642 g.  

Wielkość diety  

Badania zapotrzebowania energetycznego kormoranów wskazują, że dzienna dawka 

pokarmowa zawarta jest w granicach 390-690g ryb. Dla obszaru Polski najczęściej przyjmuje 

się dawkę 400g/szt.  

W Polsce na Mazurach kormorany przebywają od wczesnej wiosny do późnej jesieni, 

co odpowiada okresowi, co najmniej 200 dni.  

Roczne dawki wynoszą: 

 kormoran niegniazdujący (0,4 kg/dzień x 200 dni) = 80 kg 

 para kormoranów z młodymi (2,2 pisklęta) = 285, 6 kg.  

(2 szt. x 140 dni bez karmienia młodych x 0,4 kg/dzień) + (2 szt. x 60 dni karmienia x 0,75 

kg/dzień) + (2,2 szt. x 95 dni samodzielnego żerowania po wylotach x 0,4 kg/dzień).  

W 2010 r. kormorany bytujące na Mazurach na obszarze 130936 ha jezior zjadły 2252 

ton ryb (Tab. 12.).  



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

72 

Tabela. 12. Skład gatunkowy, liczebność, masa i udział procentowy ofiar 

w diecie kormoranów 

Gatunek kg % szt. % 

płoć 752005 33,4 18921183 39,1 

lin 376002 16,7 1606293 3,3 

leszcz 339978 15,1 3685958 8,2 

okoń 243163 10,8 14364926 27,3 

szczupak 218396 9,7 855021 1,9 

sandacz 83305 3,7 275699 0,5 

ukleja 60790 2,7 5499326 10,8 

krąp 42778 1,9 1602994 3,1 

karaś 31521 1,4 817453 1,7 

wzdręga 31521 1,4 231072 0,6 

karp 29269 1,3 216911 0,4 

węgorz 24766 1,1 130148 0,2 

jazgarz 9006 0,4 1258039 2,4 

miętus 4503 0,2 104505 0,2 

pozostałe
*
 4503 0,2 116778 0,3 

łącznie 2251513 100,0 49686312 100,0 

*
pozostałe (amur, boleń, certa, ciernik, kiełb, koza, sielawa, stynka, sum) 

Skład gatunkowy ryb i ich udział w całkowitej diecie kormorana, proporcjonalny do 

udziału w zebranej próbie w 3 koloniach wskazuje, że zarówno pod względem liczebności jak 

i masy dominuje płoć. Znaczący udział w diecie kormorana mają również gatunki zarybiane, 

takie jak: lin, szczupak, sandacz i węgorz, na które przypada 32,5% diety kormorana. Gatunki 

drapieżne (szczupak, sandacz, okoń i węgorz) stanowią ponad 25% jego diety.  

Rozkład wielkości ofiar w diecie kormoranów ma podobny charakter. Tak jak 

w przykładzie dotyczącym szczupaka (Rys. 20.) największy udział liczbowy mają osobniki 

o wielkościach ciała zbliżonych do średnich dla poszczególnych gatunków. 
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Rys. 20. Rozkład długości ciała ofiar kormorana (szczupak) 

Relację pomiędzy wielkością populacji lęgowej kormoranów a wielkością połowów 

jeziorowych w ostatnich 25 latach przedstawia poniższy rysunek.  
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Trwającemu, od lat 80. ubiegłego wieku, intensywnemu wzrostowi liczebności 

populacji kormorana towarzyszy, głównie z tym związany, postępujący spadek połowów ryb 

(Rys. 21.).  

Tab. 13. Porównanie struktury odłowów ryb w 2010 r. (kg/ha) 

Gatunek 

Odłowy w kg/ha 

Rybacy Wędkarze Kormorany 

kg % kg % kg % 

płoć 1,1 13,9 3,5 25,9 5,7 33,4 

okoń 0,5 6,3 3,3 24,4 1,9 10,8 

szczupak 0,9 11,4 3,2 23,7 1,7 9,7 

leszcz + krąp 2,5 31,6 1,9 14,0 2,9 17,0 

lin 0,5 5,1 0,5 3,9 2,9 16,7 

węgorz 0,4 5,1 0,4 3,0 0,2 1,1 

sandacz 0,4 5,1 0,1 1,0 0,6 3,7 

karp 0,1 1,3 0,1 1,0 0,2 1,3 

pozostałe 1,5 21,4 0,4 3,2 1,1 6,2 

Razem 7,9 100,0 13,4 100,0 17,2 100,0 

 

Zestawienie wielkości masy i składu gatunkowego ryb wyławianych przez rybaków, 

wędkarzy i kormorany, na badanym terenie, w 2010 r. wskazuje, że największym rybackim 

użytkownikiem jezior jest kormoran wyławiający, średnio w regionie, 17,2 kg/ha. W stosunku 

do połowów rybackich, liczonych w masie ryb, kormoran łowi tylko mniej węgorza, siei 

i sielawy. Od wędkarzy kormoran wyławia więcej płoci, leszcza z krąpiem, lina, sandacza 

oraz karpia i ma bardzo znaczący udział w połowach szczupaka i okonia – gatunków 

preferowanych przez wędkarzy.  

Ponad dwukrotna przewaga wielkości połowów kormorana nad połowami rybackimi 

w masie odławianych ryb drastycznie rośnie przy porównaniu ilości odławianych sztuk (Tab. 

13).  
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Tab. 13. Dysproporcje ilościowe w strukturze połowów rybaków i kormoranów 

w 2010 r. (szt. /ha) 

Gatunek 

Połowy 
Relacje odłowów 

w sztukach 

rybacy:kormoran 

Kormorany Rybacy 

średnia 

masa (g) 
szt./ha 

średnia 

masa (g) 
szt./ha 

płoć 39,7 144,6 150 7,3 1:19,8 

okoń 16,9 111,2 150 3,3 1:33,7 

lin 234,1 12,3 500 1,0 1:12,3 

szczupak 255,4 6,5 1300 0,7 1:9,3 

sandacz 302,2 2,1 1500 0,3 1:7,0 

węgorz 190,3 1,0 1000 0,4 1:2,5 

W sztukach, kormoran poławia, w stosunku do rybaków: 33 razy więcej okonia, 20 

razy więcej płoci, 12 razy więcej lina, 9 razy więcej szczupaka, 7 razy więcej sandacza i 2,5 –

krotnie więcej węgorza.  

Podobne dysproporcje w ilości poławianych sztuk zachodzą również w relacji 

połowów kormorana do połowów wędkarskich.  

Relacje presji kormorana do składu gatunkowego i wielkości zarybień 

W przypadku cennych przyrodniczo i gospodarczo gatunków ryb zarybienia są bardzo 

ważnym elementem utrzymującym ich liczebność na odpowiednim poziomie. Koszt zarybień 

jest poważnym obciążeniem gospodarstw rybackich, gdy tymczasem wielkość ofiar 

kormorana odpowiada właśnie wielkością narybkowi, który dodatkowo kosztuje więcej niż ta 

sama waga ryby towarowej (Tab. 14.).  

Tab. 14. Relacje pomiędzy wartością ryb odłowionych przez kormorany, 

a wartością materiału zarybieniowego w 2010 r. 

Gatunek 

Kormorany Rybacy Relacja 

kosztów (połowy) (zarybienia) 

wielkość 

odłowu 

kg/ha 

średnia 

masa 

sztuki 

g 

sortyment 
cena

1) 

zł/kg 

wartość 

odłowu 

kormoranów 

zł/ha 

wartość 

zarybień
2) 

zł/ha 

rybacy: 

kormorany 

szczupak 1,67 255 kroczek 13,00 21,71 12,40 1:1,8 

sandacz 0,64 302 kroczek 18,10 11,58 2,49 1:4,6 

lin 2,87 234 kroczek 14,50 41,62 2,32 1:17,9 

węgorz 0,19 190 
zarybie- 

niowy 
50,00 9,50 5,60 1:1,7 

1)
ceny stosowane w 2009 r. (Mickiewicz 2010); 

2)
Mickiewicz 2011 
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Przeciętna wielkość osobnicza ryb gatunków zarybianych, takich jak szczupak, 

sandacz, lin i węgorz padających łupem kormorana, kwalifikuje je do kategorii materiału 

zarybieniowego. Ich wartość, liczona w cenach materiału zarybieniowego, znacząco 

przekracza wartość materiału zarybieniowego tych gatunków użytego do zarybień.  

Aby tylko zrekompensować straty w zarybieniach, wynikające z żerowania kormorana 

to powinny one być one wyższe od stosowanych: szczupaka 1,8 razy, sandacza 4,6 razy, lina 

18 razy i węgorza 1,7 razy (Krzywosz, Traczuk 2011).  

Z powyższego wynika, że w liczbach bezwzględnych, łupem pada nie tylko cały 

wpuszczany materiał zarybieniowy, ale również znaczna część młodzieży ryb pochodząca 

z rozrodu naturalnego.  

Brak efektów zarybień już obecnie determinuje dalsze załamanie się produkcji tych 

gatunków ryb w nadchodzących latach.  

Wpływ kormorana na gospodarkę jeziorową 

Negatywny wpływ kormorana na gospodarkę jeziorową to: 

 konsumpcja ryb znacznie już przewyższająca wielkością połowy rybackie; 

 olbrzymia ilość ofiar z racji ich stosunkowo małych rozmiarów. Ofiary kormorana 

są około 10 razy mniejsze niż w połowach rybackich i kilkukrotnie mniejsze niż 

w połowach wędkarskich; 

 awersja do leszcza pogłębiająca jego niepożądaną dominację w jeziorach; 

 stosunkowo duży udział w diecie kormorana gatunków drapieżnych i innych cennych 

gatunków ryb, prowadzący do zubożenia bioróżnorodności wód; 

 spadek efektywności zarybień, które są w coraz większym stopniu formą dokarmiania 

kormorana, i w coraz mniejszym stopniu spełniają przyświecające im cele; 

 nadmierny stres ryb poddanych dużej presji kormorana; 

 wzmożone nosicielstwo chorób pasożytniczych.  

Zasoby jezior 

W jeziorach Polski, podobnie jak w jeziorach całej niziny europejskiej, wielkość 

biomasy ryb mieści się najczęściej w granicach 120-150 kg/ha (Windberg, Bauer 1971, 

Szczerbowski 1981). Z wielu prac przytaczanych przez Szczerbowskiego (1981) wynika, 
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że u ryb żyjących w naszych jeziorach stosunek produkcji do biomasy (P/B) mieści się 

w granicach 0,3-0,7 i wynosi średnio 0,5. Tak więc całkowita roczna produkcja ryb 

w jeziorach kształtuje się na poziomie około 75 kg/ha. Według Manna (1969) i Zawiszy 

(1973), dla zachowania ciągłości produkcji i utrzymania dalszych możliwości produkcyjnych 

populacji ryb, połowy nie powinny przekraczać 25% produkcji całkowitej. Dopuszczalna 

wielkość połowów nie powinna więc przekraczać 20 kg/ha. Obecny poziom połowów 

rybaków jeziorowych i wędkarzy oraz zwierząt drapieżnych (z wyłączeniem kormorana) 

przekracza 25 kg/ha, a nadwyżka połowów ponad pożądany poziom jest rekompensowana 

(niestety z powodów żerowania kormoranów tylko teoretycznie) poprzez zarybienia 

prowadzone przez rybackich użytkowników jezior.  

Przeważający typ gospodarki rybackiej na terenach pojezierzy to rybackie 

użytkowanie wód płynących – jezior. Z racji podtrzymywania produkcji przez odpowiednio 

ukierunkowane zarybienia, obecność kormorana przez wielu zarządzających i rybaków 

uznawana jest za wysoce szkodliwą. Ptaki te są dziś o nadmierne rozpowszechnienie i ich 

liczebność przekracza „pojemność środowiska”.  

W 2010 r. kormorany zjadły w kraju łącznie około 10600 ton ryb, z czego około 7100 

ton na śródlądziu, w tym około 4700 ton na jeziorach (17,2 kg/ha), i 2400 ton na stawach, 

zbiornikach wodnych i rzekach.  

Wysoka i nadal rosnąca liczebność populacji kormorana już spowodowała spadek 

ogólnej produkcji ryb i spadek efektywności zarybień, co w konsekwencji prowadzi do 

zaniku gatunków zarybianych, w tym szczególnie gatunków drapieżnych, osłabienia i zaniku 

tradycyjnego rybactwa i wędkarstwa oraz fiaska, na naszych wodach, ogólnoeuropejskiego 

projektu odbudowy i ochrony populacji węgorza europejskiego.  

Uważamy, że na jeziorach do zaakceptowania może być populacja kormorana licząca 

nie więcej niż 4400 par gniazdujących, tak jak to miało miejsce w Polsce w 1992 r. Jej 

konsumpcja wynosiłaby około 6 kg ryb/ha, a więc w przybliżeniu tyle ile zjadają wszystkie 

pozostałe zwierzęta rybożerne.  
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6.3.4. Wielkość i rozkład presji kormorana 

na jeziorach Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego w 2011 r.  

 

 

Rys. 22. Kolonie lęgowe na wodach LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

Tab. 15. Kolonie lęgowe na wodach LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz 

wielkość ich konsumpcji 

Kolonia 

lęgowa 

 

Symbol 

kolonii 

Liczeb- 

ność 

gniazd 

(szt.) 

 

Roczna 

konsump- 

cja ryb 

przez 

kolonie 

(kg) 

Całkowita 

powierzch- 

nia wód 

w zasięgu 

oddziały- 

wania 

kormorana 

(ha) 

% wód 

LGR 

w 

zasięgu 

kolonii 

Powierz- 

chnia 

wód 

LGR 

w 

zasięgu 

kolonii 

(ha) 

Konsump- 

cja ryb 

przez 

kormorany 

na 

obszarze 

LGR 

(kg/ha) 

Konsump- 

cja ryb 

przez 

kormorany 

na 

obszarze 

LGR 

(kg) 

Serwy S 172 49123 10286 90 9257 4,77 44156 

Gaładuś T 451 128806 11967 55 6582 10,76 70822 

Łaśmiady G 413 117953 15732 12 1833 7,49 13729 

Razem  1036 295882 37985  17672  128707 
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Tab. 16. Kolonie pobytowe oddziaływujące na wody LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” i wielkość ich konsumpcji 

   

Kolonia pobytowa 

Przybliżona 

liczebność 

w sezonie 

lęgowym (szt.) 

% kolonii 

żerujących 

na terenie 

LGR 

Wielkość 

konsumpcji 

na obszarze 

LGR (kg) 

Wielkość 

konsumpcji 

na obszarze 

LGR (kg/ha) 

Długie Wigierskie 200 100 16000 1,01 

Selment 1000 30 24000 1,51 

Sawinda 70 10 560 0,04 

Woszczele 70 10 560 0,04 

Razem 1340  41120 2,60 

 

Na obszarze LGR występuje 150 jezior (powyżej 10 ha) o łącznej powierzchni 

15823,0 ha (Tab. 17.).  

Łączna konsumpcja ryb przez kormorany lęgowe i niegniazdujące, na obszarze LGR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wyniosła: 128707 kg + 41120 kg = 169827 kg. Z 1 ha 

powierzchni wód LGR kormorany zjadały rocznie średnio 13,93 kg.  

Wielkość ta, zależna od usytuowania poszczególnych jezior w stosunku do kolonii 

lęgowych, mieściła się w zakresie od 7,37 do 18,13 kg/ha.  

W porównaniu do całego regionu, na obszarze LGR średnia presja kormorana była 

prawie o 22,6% niższa. Również, notowana tu presja maksymalna sięgająca 18,13 kg/ha 

ustępowała maksymalnej presji w regionie, sięgającej w niektórych jeziorach 38,5 kg/ha 

(Krzywosz, Traczuk 2011).  

Tab. 17. Jeziora występujące na obszarze LGR i szacowana presja kormorana na ichtiofaunę. 

L.p. 
Nr 

kat.* 
Nazwa jeziora 

Pow. 

ha 

Obciążenie kormoranem (kg/ha) 

Kolonia 

lęgowa (a) 

Kolonia 

pobytowa 

(b) 

Razem 

(a+b) 
symbol masa 

1 1 Niskie 21      

2 3 Czarne 38,3      

3 4 Rospuda Filipowska 341,7      

4 5 Wysokie 29,5      

5 6 Kamienne 44,1      

6 7 Długie 17,2      

7 8 Łanowicze 61,8      

8 9 Garbaś 152,5      
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L.p. 
Nr 

kat.* 
Nazwa jeziora 

Pow. 

ha 

Obciążenie kormoranem (kg/ha) 

Kolonia 

lęgowa (a) 
Kolonia 

pobytowa 

(b) 

Razem 

(a+b) 
symbol masa 

9 10 Mieruńskie Wielkie 189,4      

10 19 Jemieliste 58,8      

11 20 Okmin 111,8      

12 21 Ożewo 53,6      

13 22 Taciewek 11,6      

14 23 Grabienisz 11,6      

15 24 Tobołowo 51,4      

16 39 Tajno 235,6      

17 58 Ślepe 11,9      

18 60 Dręstwo 504,2      

19 61 Kroszewo 26,6      

20 572 Bitkowskie 97,4      

21 579 Wiżajny 293,1      

22 580 Wistuć 18,3      

23 581 Ingiel 10,5      

24 582 Mauda 37,9      

25 583 Białe Filipowskie 132,4      

26 584 Przystajne 31,5      

27 585 Krzywe 50,5      

28 586 Czostków 20,1      

29 587 Kościelne 50,8      

30 588 Boczne 58,3      

31 589 Przerośl 70,7      

32 590 Pobłędzie  54,6      

33 591 Szurpiły 80,9      

34 592 Jeglówek 19,2      

35 593 Kopane 14,5      

36 594 Jaczno 41      

37 595 Kameduł 25,5      

38 596 Okrągłe Kleszczowieckie 15,7      

39 597 Przechodnie 25,4      

40 598 Kojle 16,1      

41 599 Perty 20,4      

42 600 Czarne i Białe Kleszczowieckie 16,2      

43 601 Sumowo 30     

44 602 Jałowo 20,1     

45 603 Pobądzie 53,1     

46 605 Jesieryn 11,6     

47 613 Jegliniszki 16     

48 614 Hańcza 311,4     

49 615 Boczniel 16,5     

50 37 Sajno 522,5 S 4,77 2,60 7,37 

51 34 Białe Augustowskie 476,6 S 4,77 2,60 7,37 

52 652 Serwy 460,3 S 4,77 2,60 7,37 
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L.p. 
Nr 

kat.* 
Nazwa jeziora 

Pow. 

ha 

Obciążenie kormoranem (kg/ha) 

Kolonia 

lęgowa (a) 
Kolonia 

pobytowa 

(b) 

Razem 

(a+b) 
symbol masa 

53 31 Necko 400,0 S 4,77 2,60 7,37 

54 38 Kolno 264,4 S 4,77 2,60 7,37 

55 32 Studzieniczne 250,1 S 4,77 2,60 7,37 

56 27 Blizno 238,5 S 4,77 2,60 7,37 

57 29 Kalejty (Długie Augustowskie) 159,7 S 4,77 2,60 7,37 

58 658 Mikaszewo 126,0 S 4,77 2,60 7,37 

59 687 Szlamy 106,0 S 4,77 2,60 7,37 

60 30 Rospuda Augustowska 104,0 S 4,77 2,60 7,37 

61 619 Długie Wigierskie 80,0 S 4,77 2,60 7,37 

62 36 Jeziorko Sajenko 68,2 S 4,77 2,60 7,37 

63 28 Busznica 49,4 S 4,77 2,60 7,37 

64 656 Paniewo 39,8 S 4,77 2,60 7,37 

65 26 Bilzienko 38,8 S 4,77 2,60 7,37 

66 35 Staw Sajenek 35,8 S 4,77 2,60 7,37 

67 686 Głębokie 28,9 S 4,77 2,60 7,37 

68 25 Kopanica 26,3 S 4,77 2,60 7,37 

69 654 Orle 25,2 S 4,77 2,60 7,37 

70 655 Pobojno 23,6 S 4,77 2,60 7,37 

71 33 Staw Wojciechowski 22,6 S 4,77 2,60 7,37 

72 653 Gorczyckie 22,1 S 4,77 2,60 7,37 

73 657 Krzywe 21,6 S 4,77 2,60 7,37 

74 618 Staw 20,9 S 4,77 2,60 7,37 

75 18 Jałowo 17,5 S 4,77 2,60 7,37 

76 659 Mikaszówek 17,3 S 4,77 2,60 7,37 

77 621 Okrągłe 13,7 S 4,77 2,60 7,37 

78 52 Rajgrodzkie 1503,2 G 7,49 2,60 10,09 

79 17 Bolesty 138,8 G 7,49 2,60 10,09 

80 124 Toczyłowo 101,8 G 7,49 2,60 10,09 

81 57 Krzywe 89,2 G 7,49 2,60 10,09 

82 59 Kukowo 19,7 G 7,49 2,60 10,09 

83 606 Szelment Wielki 356,1 T 10,76 2,60 13,36 

84 607 Szelment Mały 168,5 T 10,76 2,60 13,36 

85 612 Hołny 158,1 T 10,76 2,60 13,36 

86 663 Boksze 96,4 T 10,76 2,60 13,36 

87 663 Boksze 96,4 T 10,76 2,60 13,36 

88 662 Sejwy 85,6 T 10,76 2,60 13,36 

89 610 Kupowo 32,8 T 10,76 2,60 13,36 

90 609 Iłgiel 17,1 T 10,76 2,60 13,36 

91 608 Jodel 16,8 T 10,76 2,60 13,36 

92 664 Kompocie 15,2 T 10,76 2,60 13,36 

93 660 Puńsk 14,5 T 10,76 2,60 13,36 

94 661 Szlinokiemskie Duże 12,8 T 10,76 2,60 13,36 

95 625 Kaletnik 10,6 T 10,76 2,60 13,36 

96 616 Wigry 2118,3 ST 15,53 2,60 18,13 
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L.p. 
Nr 

kat.* 
Nazwa jeziora 

Pow. 

ha 

Obciążenie kormoranem (kg/ha) 

Kolonia 

lęgowa (a) 
Kolonia 

pobytowa 

(b) 

Razem 

(a+b) 
symbol masa 

97 611 Gaładuś 728,6 ST 15,53 2,60 18,13 

98 670 Pomorze 295,4 ST 15,53 2,60 18,13 

99 626 Pierty 228,2 ST 15,53 2,60 18,13 

100 639 Gremzdy 188,1 ST 15,53 2,60 18,13 

101 627 Krzywe Wigierskie 138,4 ST 15,53 2,60 18,13 

102 685 Zelwa 103,7 ST 15,53 2,60 18,13 

103 640 Długie Sejneńskie 102,4 ST 15,53 2,60 18,13 

104 622 Białe Wigierskie 100,2 ST 15,53 2,60 18,13 

105 631 Żubrowo 97,3 ST 15,53 2,60 18,13 

106 676 Berżnik 81,0 ST 15,53 2,60 18,13 

107 632 Dowcień 79,0 ST 15,53 2,60 18,13 

108 646 Białe (Bialogory) 78,2 ST 15,53 2,60 18,13 

109 671 Gieret 72,0 ST 15,53 2,60 18,13 

110 665 Szejpiszki 71,4 ST 15,53 2,60 18,13 

111 669 Sejny 64,3 ST 15,53 2,60 18,13 

112 637 Dmitrowo 61,2 ST 15,53 2,60 18,13 

113 673 Sztabinki 60,5 ST 15,53 2,60 18,13 

114 634 Gremzdel 59,3 ST 15,53 2,60 18,13 

115 650 Plaskie 56,8 ST 15,53 2,60 18,13 

116 24 Tobołowo 51,4 ST 15,53 2,60 18,13 

117 651 Brożane 44,6 ST 15,53 2,60 18,13 

118 683 Kunis 44,4 ST 15,53 2,60 18,13 

119 684 Wiłkokuk 39,1 ST 15,53 2,60 18,13 

120 681 Iłgielk 33,7 ST 15,53 2,60 18,13 

121 641 Głuche 32,8 ST 15,53 2,60 18,13 

122 648 Wierśnie 31,9 ST 15,53 2,60 18,13 

123 624 Krusznik 26,8 ST 15,53 2,60 18,13 

124 667 Płaskie 26,3 ST 15,53 2,60 18,13 

125 620 Muliczne 25,7 ST 15,53 2,60 18,13 

126 628 Koleśne 25,6 ST 15,53 2,60 18,13 

127 635 Boczniel 25,5 ST 15,53 2,60 18,13 

128 677 Ryngis 25,2 ST 15,53 2,60 18,13 

129 643 Płaskie 25,1 ST 15,53 2,60 18,13 

130 668 Białe Sejneńskie 23,4 ST 15,53 2,60 18,13 

131 629 Czarne 23,4 ST 15,53 2,60 18,13 

132 645 Miałkie 23,4 ST 15,53 2,60 18,13 

133 642 Jurkowo 22,8 ST 15,53 2,60 18,13 

134 633 Jegliniec 22,6 ST 15,53 2,60 18,13 

135 647 Czarne 22,0 ST 15,53 2,60 18,13 

136 672 Dowcień 21,2 ST 15,53 2,60 18,13 

137 617 Leszczewek 21 ST 15,53 2,60 18,13 

138 623 Mulaczysko 18,3 ST 15,53 2,60 18,13 

139 644 Pogorzelec 16,1 ST 15,53 2,60 18,13 

140 678 Gajlik 16 ST 15,53 2,60 18,13 
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L.p. 
Nr 

kat.* 
Nazwa jeziora 

Pow. 

ha 

Obciążenie kormoranem (kg/ha) 

Kolonia 

lęgowa (a) 
Kolonia 

pobytowa 

(b) 

Razem 

(a+b) 
symbol masa 

141 674 Pyre 15,8 ST 15,53 2,60 18,13 

142 636 Sumowo 14,3 ST 15,53 2,60 18,13 

143 630 Mułówek 14,2 ST 15,53 2,60 18,13 

144 682 Aszarynis 12,6 ST 15,53 2,60 18,13 

145 680 Pilwie 12,2 ST 15,53 2,60 18,13 

146 666 Klejwy 12 ST 15,53 2,60 18,13 

147 679 Kelig 11,6 ST 15,53 2,60 18,13 

148 649 Okoniówek 11,6 ST 15,53 2,60 18,13 

149 675 Samanis 10,4 ST 15,53 2,60 18,13 

150 638 Łopuchowo 10 ST 15,53 2,60 18,13 

Razem powierzchnia jezior (ha) 15823,0     

*Atlas jezior Polski. IMGW. Red. jez. Jańczak. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 

1996.  

Powyższe wyniki wskazują, że jeziora LGR dotyka stosunkowo niższa presja 

kormorana. Wielkość połowu ryb na tym obszarze przewyższa średnie połowy w regionie, 

a zarybienia są dwukrotnie wyższe. Można więc wnioskować, że aktualne zasoby ryb nie są 

przyczyną mniejszej liczebności kormorana na wodach LGR. Można również przypuszczać, 

że jeśli wielkość populacji kormorana w następnych latach utrzyma się na zbliżonym 

poziomie (jak dotychczas z roku na rok rośnie - patrz tabela) to nasili ona swoją obecność 

głównie na północnym wschodzie regionu, a więc i na obszarze LGR „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie”, gdzie dotychczas ich wzajemna konkurencja oraz konkurencja z rybakami 

i wędkarzami o pokarm, jest mniejsza.  

 

7. Status prawny kormorana  

7.1. Stanowisko autorów Strategii Zarządzania Populacją Kormorana w Polsce  

(wersja robocza) 

W Polsce, w świetle ustawy o ochronie przyrody (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz wydanego do niej 

rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, Dz. U. z dnia 11 października 
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2004 r.) kormorany, podobnie jak czaple siwe, objęte są ochroną gatunkową częściową, 

„z wyjątkiem występującego na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane”.  

Taki zapis był zgodny z ustawą o ochronie przyrody, która obowiązywała od 2004 

roku. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikich ptaków, 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.) nie dopuszcza jednak takich 

rozwiązań prawnych, gdyż wg jej zapisów każde odstępstwo od ochrony gatunkowej dziko 

żyjących ptaków występujących naturalnie na terenie państw członkowskich wymaga 

wyczerpania procedury opisanej w Art. 9 dyrektywy.  

Podstawowym warunkiem wprowadzenia odstępstw od ochrony jest brak innych 

zadowalających rozwiązań m. in. w celu zapobiegania poważnym szkodom w gospodarce 

rybackiej (Ust. 1.). Same zaś odstępstwa od ochrony gatunkowej muszą określać (zgodnie 

z Ust. 2.): 

 gatunki, do których odstępstwa mają zastosowanie,  

 dozwolone środki, sposoby lub metody chwytania lub zabijania,  

 warunki ryzyka oraz okoliczności czasu i miejsca, w przypadku których takie 

odstępstwa mogą być przyznane,  

 organ uprawniony do stwierdzania, że wymagane warunki zostały spełnione, oraz do 

decydowania, jakie środki, sposoby lub metody mogą być wykorzystywane, w ramach 

jakich limitów i przez kogo,  

 podjęte działania kontrolne.  

W praktyce oznacza to konieczność wydawania decyzji administracyjnych, 

a podmioty wykorzystujące derogację są zobowiązane do sprawozdawania zakresu jej 

wykorzystania. Ma to na celu przygotowanie corocznych sprawozdań krajowych do Komisji 

Europejskiej (Ust. 3.), która na podstawie zebranych informacji musi gwarantować, że skutki 

derogacji będą zgodne z Dyrektywą (Ust. 4.).  

Brak zgodności tych polskich przepisów, w szczególności cytowanego wcześniej 

rozporządzenia z dyrektywą ptasią spowodował wszczęcie przez Komisję Europejską 

postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Tymczasem zapisy ustawowe 

po zmianach dokonanych w 2008 roku (15 listopada 2008 r.), są już zgodne z dyrektywą 

ptasią, nie pozwalają bowiem na generalne wyłączenia ochrony ptaków dla zapobiegania 

poważnym szkodom, w szczególności w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich (art. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunkowa_ochrona_zwierz%C4%85t
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52, ust. 3). Zapis ten, przy braku nowelizacji rozporządzenia, jest jednak, w opinii Komisji 

niewystarczający. I jest to słuszne podejście, pomimo istnienia opinii prawnych, według 

których nie ma dziś możliwości zabijania kormoranów na obrębach hodowlanych bez 

uzyskania pozwoleń (Radecki 2009). Większość właścicieli i zarządców stawów traktuje 

zapisy rozporządzenia literalnie, płosząc kormorany głównie za pomocą odstrzału.  

Sytuacja ta spowodowała, że powstał projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, 

która po wejściu w życie może zmienić istniejący stan rzeczy na zgodny z Dyrektywą Ptasią. 

Cytując uzasadnienie dołączone do projektu zmian:  

„W dniu 28 stycznia 2010 r. Komisja Europejska wydała uzasadnione opinie, na podstawie 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w których stwierdziła, że poprzez 

niepełną i/lub nieprawidłową transpozycję Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom 

ciążącym na mocy art. 1, art. 4 ust. 1, art. 5, art. 8, art. 9 ust. 1 i 2 oraz załącznika I 

w połączeniu z art. 4 dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L. 20 z 26. 01. 2010, str. 7), dalej zwaną „Dyrektywą Ptasią” 

(naruszenie nr 2006/2135) oraz art. 4 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 2 oraz załącznika I i II do 

dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L. 206 z 22. 07. 1992, str. 7), dalej zwaną „Dyrektywą 

Siedliskową” (naruszenie nr 2006/2151). W dniu 28 stycznia 2011 r. Komisja Europejska 

złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (C-

46/11), dot. nieprawidłowej transpozycji warunków ustanowienia odstępstw jakie określa art. 

16 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej. W dniu 16 lutego 2011 r. Komisja Europejska 

poinformowała o decyzji w sprawie wniesienia skargi przed Trybunał Sprawiedliwości UE 

w związku z nieprawidłową transpozycją Dyrektywy Ptasiej. W związku z powyższym w celu 

prawidłowej i pełnej transpozycji wskazanych powyżej aktów prawa Unii Europejskiej, 

zostały przygotowane odpowiednie zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), ustawy z dnia 13 

października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 

1471, z późn. zm.)” 

Rozwiązania proponowane w ustawie pozostawiają decyzje o ustanowieniu obwodu 

hodowlanego w rękach marszałka województwa, z jednoczesnym spełnieniem formalnych 

wymogów derogacji: 
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„Ze względu na szkody wyrządzane przez kormorana czarnego w gospodarstwach rybackich, 

włączono do decyzji marszałka województwa w sprawie ustanowienia obrębu hodowlanego, 

o której mowa w art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, 

rozstrzygnięcie w zakresie odstępstwa od zakazów w stosunku do kormorana czarnego na 

terenie obrębów hodowlanych. Decyzja ta w zakresie ochrony gatunkowej będzie wydawana 

po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Zastosowane zostały regulacje analogiczne jak w art. 56 oraz przepisów karnych ustawy 

o ochronie przyrody, tj. w zakresie: przesłanki do wydania derogacji, zawartości wniosku 

i zezwolenia, kontroli zezwoleń, przekazywania raportów z wydanych zezwoleń w celu 

raportowania do Komisji Europejskiej. Zezwolenia na odstępstwo od ochrony gatunkowej 

wydawane są najczęściej na okres nie dłuższy niż 5 lat, ze względu na możliwość zmiany stanu 

zagrożenia danego gatunku, np. w wyniku choroby. W związku z tym w celu włączenia 

rozstrzygnięcia dot. ochrony gatunkowej do decyzji o ustaleniu obrębu rybackiego, określono 

10-letni termin obowiązywania decyzji oraz termin kontroli realizacji decyzji nie później niż 

w połowie okresu jej obowiązywania.” 

Rozwiązanie takie nie jest sprzeczne z wnioskami, co do możliwych do stosowania 

metod ograniczania szkód wywoływanych przez kormorany, budzi jednak nadal wątpliwości 

natury prawnej, szczególnie czy 5-letni okres kontrolny nie jest sprzeczny z zapisami 

Dyrektywy Ptasiej, nakazującej coroczne sprawozdawanie z udzielonych derogacji.  

Oprócz działań na terenie obrębów hodowlanych, rocznie udzielanych jest ok. 20 

decyzji na odstępstwa od ochrony gatunkowej. Decyzje wydaje Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (gdy działania podjęte na 

podstawie decyzji obejmują obszar więcej niż jednego województwa). Decyzje dotyczą 

głównie redukcji kormoranów przez odstrzał (lub płoszenie), w mniejszym stopniu przez 

niszczenie gniazd. Większość wniosków wydawanych jest na wniosek podmiotów 

gospodarujących na naturalnych akwenach - jeziorach i rzekach. Wszystkie te decyzje musi 

poprzedzać wniosek wyczerpujący zapisy Art. 9 Dyrektywy Ptasiej. W praktyce szkodliwość 

kormoranów uznawana jest za oczywistą przez sam fakt ich obecności w środowisku. Na 

podstawie liczby obserwowanych kormoranów wyliczana jest wielkość konsumpcji, która po 

wycenie (różne metodologie) zjedzonych ryb traktowana jest jako szkoda gospodarstwa 

rybackiego. Kontrola wyraża się w obowiązku złożenia sprawozdania z wykonania decyzji, 

na podstawie którego, ustalana jest liczba zabitych kormoranów. Większość sprawozdań 
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spełnia te wymogi, więc można oszacować całkowitą liczbę zabijanych kormoranów na 

podstawie decyzji organów ochrony przyrody. Na obszarach będących rezerwatami mimo 

zgody na odstępstwa od ochrony gatunkowej powinny być także wydawane zgody 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów obowiązujących 

w rezerwatach, ale w praktyce nie zawsze tak jest. Nie ma też w praktyce żadnej kontroli nad 

warunkami wykonywania decyzji.  

Liczba kormoranów zabijanych w Polsce poza obrębami hodowlanymi jest 

stosunkowo niewielka (wydawane są zgody na odstrzał niewiele ponad 2000 ptaków rocznie, 

zgody te nie zawsze są wykonywane w pełni). Niszczone są, często nielegalnie, przede 

wszystkim nowopowstające kolonie, chociaż wiele z nich, szczególnie starszych kolonii, jest 

dodatkowo chronionych jako rezerwaty lub znajduje się na terenie parków narodowych 

(Dobrowolski i Dejtrowski 1997, Mellin i Mirowska-Ibron 2003).  

 

7.2. Stanowisko Departamentu Rybactwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kormoran czarny - informacje i propozycje dla Komisji Środowiska w Senacie RP 

1. Podstawowe informacje o wpływie kormorana na gospodarkę rybacką  

oraz stan ichtiofauny i środowiska 

Gwałtowne zwiększanie liczebności kormorana czarnego bezsprzecznie negatywnie 

oddziałuje na możliwości rozwoju i prowadzenia gospodarki rybackiej. Szereg organizacji, 

a także podmiotów indywidualnych zgłasza ten problem Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi wskazując na ciągłą jego eskalację. Z kontaktów pracowników Departamentu 

Rybołówstwa ze środowiskami rybackimi i wędkarskimi jasno wynika, że kormoran 

postrzegany jest jako zagrożenie dla całej przyrody ponieważ wywiera zbyt dużą presję na 

wiele gatunków ryb i nadmiernie obciąża różnorodne ekosystemy (jeziorne, rzeczne i od 

wody zależne). Problem ekspansji liczebnej i przestrzennej kormoranów nabiera na 

znaczeniu, jeśli wziąć pod uwagę pogłębiające się zjawisko zanieczyszczania środowiska 

wodnego przez stale powiększające się kolonie kormoranów. Zanieczyszczenia te 

przyczyniają się do zamierania roślinności na brzegach jezior i przyspieszonej eutrofizacji 

wód powierzchniowych. Osiągając granice pojemności środowiska naturalnego kormorany 
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rozprzestrzeniają się w coraz to nowe miejsca i przenoszą z miejsc już zdewastowanych na 

nowe obszary.  

Niemniej dla MRiRW szczególnie niepokojące jest powstawanie wymiernych 

strat stanowiących zagrożenie dla egzystencji rybackich użytkowników wód oraz 

stawów. Liczne badania naukowe, w tym prowadzone przez Instytut Rybactwa 

Śródlądowego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, czy też Europejską Komisję ds. Rybactwa 

Śródlądowego przy FAO (EIFAC) dowodzą skali zjawiska. W warunkach Polski zasoby 

wyżerowywanych przez kormorany ryb obecnie kilkakrotnie przekraczają wielkość 

profesjonalnych połowów rybackich! Zatem problem nadmiernej liczebności kormorana stał 

się na tyle poważnym, że wymaga podjęcia zdecydowanych kroków na poziomie krajowym 

i europejskim.  

2. Przegląd działań i instrumentów międzynarodowych uruchamianych 

w związku ze wzrastającym problemem negatywnego oddziaływania kormoranów 

Ograniczenie presji kormorana czarnego na ichtiofaunę jest ważne dla sektora 

rybackiego także ze względu na realizację celów uwzględnionych w Planie gospodarowania 

zasobami węgorza w Polsce opracowanego w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów 

węgorza europejskiego. W dokumencie tym wskazano, że konsumpcja węgorzy przez 

kormorany szybko rosła wraz ze wzrostem liczebności kormoranów do czasu załamania się 

wielkości zasobów węgorza. W związku z planowanym zwiększeniem intensywności 

zarybień oraz ograniczeniem eksploatacji tego gatunku ryb można się spodziewać podobnych 

trendów, a nawet zmiany preferencji pokarmowych kormorana i znacznego zwiększenia jego 

presji na węgorza. W związku z powyższym wiąże się duże nadzieje z przygotowaniem 

krajowego planu zarządzania populacją kormorana, wpisującego się w europejskie 

działania mające na celu ograniczenie coraz większych szkód wyrządzanych przez kormorany 

w sektorze rybackim i zasobach ryb.  

Należy podkreślić, że Parlament Europejski mając na uwadze potrzebę wyważonej 

polityki, uwzględniającej uzasadnione interesy gospodarstw rybackich, podając za przykład 

takiej wyważonej polityki ww. Rozporządzenie ustanawiające środki służące odbudowie 

zasobów węgorza europejskiego, przyjął dokument pn. Rezolucja Parlamentu Europejskiego 

z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania europejskiego planu zarządzania populacją 
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kormoranów w celu ograniczenia coraz większych szkód wyrządzanych przez kormorany 

w zasobach rybnych, rybołówstwie i akwakulturze (2008/2177(INI)). W rezolucji wzywa się 

do dokonania przeglądu wszystkich dostępnych środków prawnych z myślą 

o ograniczeniu negatywnego wpływu populacji kormoranów na sektor rybacki. 

Wskazuje się również na potrzebę włączenia w prace na rzecz ogólnoeuropejskiego planu 

zarządzania zasobami kormoranów środowisk rybackich w tym instytutów badawczych oraz 

organów do spraw rybactwa.  

Również w związku z pracami nad rewizją wspólnotowej strategii rozwoju 

akwakultury ponownie została podniesiona kwestia podjęcia działań w zakresie redukcji 

liczebności kormorana i jego nadmiernego rozprzestrzenienia się. Odpowiednia informacja w 

tym zakresie została zawarta w Stanowisku Rządu do dokumentu COM (2009) 162, 

dotyczącym strategii rozwoju akwakultury przyjętym przez Komitet Europejski Rady 

Ministrów w dniu 3 lipca 2009 r. W dokumencie wskazano także na konieczność 

wypracowania zasad w zakresie odszkodowań dla akwakultury za straty powodowane 

przez zwierzęta podlegające ochronie. Organy Wspólnoty dostrzegają potrzebę rozwiązania 

narastającego problemu, niemniej zachęcają, aby przy jego rozwiązywaniu wykorzystać 

krajowe możliwości w tym zakresie. 

W związku z międzynarodowymi ustaleniami, w tym ostatnią inicjatywą Pani Ilse 

Aigner -Minister Rolnictwa, Polityki Żywnościowej i Ochrony Konsumentów w rządzie 

Republiki Federalnej Niemiec, która przekazała do wiadomości Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi RP oraz Ministrów odpowiedzialnych za rozwój rybactwa z innych krajów 

UE propozycję ponownego zwrócenia uwagi Rady UE oraz Komisji Europejskiej na 

potrzebę opracowania ogólnoeuropejskiego systemu zarządzania populacją kormorana. 

Pan Minister Marek Sawicki w dniu 02 lutego br. wystąpił do Pana Janeza Potočnika, 

Komisarza do spraw Środowiska, oraz Pana Sándora Fazekasa, Przewodniczącego Rady do 

spraw Środowiska, z pisemną prośbą o umieszczenie w porządku obrad Rady do spraw 

Środowiska na 2011 r. tematu „ogólnoeuropejskiego zarządzania kormoranem”. Inicjatywa ta 

wymaga wsparcia przez zaangażowanych w sprawę ministrów właściwych do spraw 

rybołówstwa oraz ministrów właściwych do spraw środowiska z poszczególnych państw 

członkowskich.  
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3. Najważniejsze rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

A. Ze względu na potrzebę stosunkowo szybkich posunięć w pierwszej kolejności należy 

rozważyć lepsze wykorzystanie istniejących instrumentów prawnych: 

1. Doraźnym rozwiązaniem, stosownie do postanowień art. 56 ust. l i 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.), może być 

uruchomienie, w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce do tej pory, stosownych 

decyzji zezwalających na działania umożliwiające ograniczenie populacji tego gatunku.  

Wydaje się, że w obecnej sytuacji stosowanie odstępstw od zakazu niszczenia jaj, czy 

też wydawanie zezwoleń na redukcję odpowiedniej liczby osobników, nie powinno budzić 

większych kontrowersji. Niemniej do MRiRW nadal docierają sygnały wskazujące na 

opieszałość Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz ustalanie warunków, które 

uniemożliwiają prowadzenia skutecznych akcji redukcyjnych. W związku z powyższym 

wydaje się wskazane zwrócenie uwagi przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

i Ministerstwo Środowiska poszczególnym RDOŚ na bardziej elastyczne działanie 

uwzględniające w większej mierze stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

i samych uprawnionych do rybactwa.  

2. Z uwagi na zasięg występowania kormorana czarnego, wykraczający poza granice 

województw, a nawet kraju, należałoby również uruchomić dodatkowy mechanizm określony 

w art. 56 ust. l pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, poprzez wdrożenie odpowiednich działań, 

zgodnie z postanowieniami dotyczącymi realizacji Krajowej strategii ochrony i zrówno- 

ważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Programu działań na lata 2007-2013 

(uchwała Rady Ministrów nr 270/2007 z dn. 26. 10. 2007 r.).  

Zgodnie z tymi przepisami Minister Środowiska zobowiązany był i jest do wdrożenia 

konkretnych działań ponieważ problem, jaki stanowi dla różnorodności biologicznej 

nadmierne zwiększenie liczebności i rozprzestrzenienie się kormorana, uwzględniono wśród 

zadań priorytetowych realizowanych w ramach wyżej wymienionej strategii. Niestety do tej 

pory, mimo sygnałów ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska nie 

wprowadził w życie adekwatnych rozwiązań. Niezbędne jest zatem pilne opracowanie pakietu 

rozwiązań, które będą realizowane i współfinansowane z budżetu resortu środowiska.  

B. W obecnej sytuacji należy również rozważyć wprowadzenie dodatkowych uregulowań 

prawnych w zakresie ograniczenia wpływu na ichtiofaunę i środowisko kormorana czarnego 

przede wszystkim poprzez dążenie do ograniczenia liczebności jego populacji do wielkości 
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gwarantujących jego bezpieczeństwo biologiczne przy uwzględnieniu wszelkich aspektów 

społecznych i gospodarczych.  

1. Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia odszkodowań za szkody wyrządzane przez 

kormorana czarnego (art. 126 ustawy o ochronie przyrody).  

Obecnie za szkody wyrządzane przez kormorana nie odpowiada Skarb Państwa. 

Praktycznie cały ciężar utrzymywania ochrony gatunkowej kormorana ponoszą uprawnieni do 

rybactwa.  

W ramach prowadzonych prac legislacyjnych nad zmianami do ustawy o ochronie 

przyrody resort rolnictwa podnosił wielokrotnie kwestie wprowadzenia odszkodowań za 

szkody wyrządzane przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. W trakcie konsultacji 

prowadzonych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody w roku 2008 

uzyskano zapewnienie od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Głównego 

Konserwatora Przyrody, że odpowiedni sposób rozwiązania problemu odszkodowań za 

szkody wyrządzane przez kormorany, czaple i wydry zostanie zaproponowany w najbliższym 

czasie. Jednakże tak się nie stało.  

Aktualnie trwają kolejne prace uzgodnieniowe nad nowelizacją ustawy o ochronie 

przyrody, która obejmuje między innymi zmianę art. 126 regulującego odpowiedzialność 

Skarbu Państwa za szkody wyrządzane przez zwierzęta objęte ochroną. Niemniej przedłożony 

do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji nie tylko nie przewiduje 

odpowiedzialności za szkody powodowane przez kormorana czarnego, ale również ogranicza 

możliwość uzyskania odszkodowań przez gospodarstwa rybackie za straty powodowane 

przez bobry.  

Wydaje się, że przy braku jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Skarbu Państwa 

za szkody wyrządzane przez kormorana trudno będzie się doczekać adekwatnych działań 

resortu środowiska mających na celu zachowanie równowagi biologicznej tego 

ekspansywnego gatunku, uznawanego przez niektóre kraje europejskie (a zwłaszcza regiony) 

za gatunek obcy [należy zwrócić uwagę, że kormoran pojawia się na terenach, na których 

nigdy nie występował (to dotyczy również Polski)].  

2. Niezbędne jest również dokonanie ustaleń w zakresie właściwej interpretacji przepisów 

tzw. dyrektywy ptasiej (właściwość Ministra Środowiska).  

W związku z potrzebą prowadzenia zdecydowanych działań w zakresie regulacji 

populacji kormorana zwracają uwagę przepisy dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego 
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ptactwa. Wskazują one na konieczność podejmowania przez państwa członkowskie, takich 

działań, które mają na celu dostosowanie populacji ptaków (w tym kormorana) do 

poziomu, który odpowiada wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, 

z uwzględnieniem wszelkich aspektów ekonomicznych i rekreacyjnych. Zgodnie z art. 2 

tzw. dyrektywy ptasiej państwa członkowskie są do tego zobowiązane poprzez wymóg 

podejmowania wszelkich niezbędnych środków. Mając powyższe na uwadze dziwi fakt, 

że stwarza się takie trudności w tworzeniu regulacji i podejmowaniu działań, które de facto 

mają na celu uwzględnienie przytoczonych przepisów dyrektywy ptasiej.  

4. Podsumowanie 

Kormorany są obligatoryjnymi ichtiofagami, w związku z tym wywierają wpływ na 

rybostan wód. Jest to zjawisko naturalne i do pewnego stopnia akceptowalne. Jednak 

w sytuacji zaburzonej równowagi środowiska, przy braku czynników ograniczających 

w znaczący sposób ich liczebność, wpływ ten jest nadmierny i zagraża przyrodzie 

i gospodarce człowieka, zwłaszcza gospodarce rybackiej. W takim przypadku istnieje 

potrzeba działań zmniejszających liczebność kormoranów.  

Sygnały od podmiotów zainteresowanych, w tym przedstawicieli świata nauki, 

upewniają resort rolnictwa w przekonaniu, że populacja kormorana znacznie przekroczyła 

tzw. bezpieczne granice dla środowiska i stanowi zagrożenie nie tylko dla gospodarki 

człowieka, ale także siedlisk oraz innych organizmów, również wymagających ochrony. 

Potrzebne jest zatem rozważenie bardziej odważnych pomysłów i działań, które mogą 

pozwolić na sukces w zarządzaniu populacją kormorana, gdyż nie da się ukryć, że obecnie nie 

ma skutecznej kontroli liczebności tego gatunku i że obecne rozwiązania nie dają bliższych 

perspektyw osiągnięcia takiego poziomu liczebności, który byłby uzasadniony ekologicznie 

i ekonomicznie oraz akceptowalny społecznie. Nie można również nie zauważać, 

że praktycznie wszystkimi kosztami takiego stanu rzeczy obciążona jest w pierwszej 

kolejności branża rybacka.  

Opracował: Igor Wawrzyniak – Dep. Ryb. MRiRW. Warszawa 03. 02. 2011. r.  
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7.3. Aktualny stan prawny i możliwości działań użytkowników rybackich 

(w/g wykładni prof. dr. hab. nauk prawnych Wojciecha Radeckiego 

– Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu) 

RACJONALNA GOSPODARKA RYBACKA A PRZEPISY O OCHRONIE PRZYRODY 

(Wybrane fragmenty z: Wojciech Radecki. Kompendium prawa rybackiego. Wyd. Polskie 

Towarzystwo Rybackie, Poznań 2011) 

Racjonalna gospodarka rybacka może pozostawać w kolizji z przepisami o ochronie 

przyrody. Mam tu na uwadze dwa odrębne zagadnienia, z których pierwsze dotyczy 

naturalnych „konkurentów” rybaka do ryb, wśród których można wymienić odżywiające się 

rybami trzy gatunki zwierząt: czaple siwe, kormorany czarne i wydry, drugie zaś niezwykle 

ważne praktycznie zagadnienie tworzenia obrębów hodowlanych na obszarach Natura 2000.  

A. Czaple siwe, kormorany czarne i wydry 

Sytuacja prawna tych zwierząt była niegdyś zasadniczo odmienna, później została 

zrównana, ale kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ponownie rzecz całą 

skomplikowała.  

Czaple siwe do 2004 r. były zwierzętami łownymi w rozumieniu Prawa łowieckiego 

i rozporządzenia MŚ z 10 kwietnia 2001 w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 

łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz 488). 

Oznaczało to, że stosował się do nich reżim prawa łowieckiego, a zatem do czapli siwych 

mogła strzelać tylko osoba uprawniona do polowania i tylko w okresie polowań na te 

zwierzęta, który według powoływanego rozporządzenia obejmował czas od 15 sierpnia do 21 

grudnia. Jedyną możliwość zwalczania czapli siwych poza okresem polowań dawał art. 45 

ust. 3 Prawa łowieckiego, według którego w przypadkach szczególnego zagrożenia 

w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez 

zwierzynę, starosta, w porozumieniu z PZŁ, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale 

redukcyjnym zwierzyny. Według art. 45 ust. 4 Prawa łowieckiego odstrzały redukcyjne mogą 

przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania. „Obiektem 

produkcyjnym” w rozumieniu tych przepisów są także gospodarstwa rybackie, a zatem 
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przepisy art. 45 ust. 3 i 4 Prawa łowieckiego mogły znaleźć zastosowanie w razie 

nadmiernego zagęszczenia czapli siwych na jeziorze. W tamtym stanie prawnym nie było 

znanego poprzednim regulacjom rozwiązania, że na terenie stawów rybnych uznanych za 

obręby hodowlane czaple siwe (a także piżmaki) nie były uznawane za zwierzęta łowne. Po 

wejściu w życie rozporządzenia MŚ z 10 kwietnia 2001 i czaple siwe, i piżmaki były 

wszędzie zwierzętami łownymi, do których stosowały się przepisy Prawa łowieckiego.  

Sytuacja uległa zmianie wraz z wejściem w życie rozporządzenia MŚ z 19 kwietnia 

2004 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych 

oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 76, poz. 729). Z listy zwierząt 

łownych została usunięta czapla siwa, a ponieważ nie została wprowadzona na listę zwierząt 

pozostających pod ochroną gatunkową, przeto znalazła się w ogóle bez ochrony specjalnej. 

Przysługiwała jej tylko, jak każdemu zwierzęciu, ochrona humanitarna gwarantowana ustawą 

o ochronie zwierząt. Nie miało więc znaczenia prawnego, czy czapla siwa bytuje na stawach 

rybnych uznanych za obręby hodowlane, czy w jakichkolwiek innych miejscach. Dla 

porządku dodam, że rozporządzenie MŚ z 19 kwietnia 2004 nie zmieniło sytuacji prawnej 

piżmaków, one nadal były zwierzętami łownymi, a okres polowań obejmował czas od 11 

sierpnia do 15 kwietnia. Ponowna zmiana stanu prawnego w odniesieniu do zwierząt łownych 

nastąpiła wraz z wejściem w życie wydanych już na podstawie znowelizowanego Prawa 

łowieckiego dwóch rozporządzeń MŚ: 

1) z 11 marca 2005 w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 

433),  

2) z 16 marca 2005 w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, 

poz. 459).  

Nie ma już w nich czapli siwych, które zostały objęte ochroną gatunkową, są 

natomiast piżmaki, dla których okres polowań to czas od 11 sierpnia do 15 kwietnia, ale na 

terenach rybackich obrębów hodowlanych - cały rok. Piżmaki są, zatem zwierzętami 

łownymi, podlegającymi reżimowi prawnemu Prawa łowieckiego, z tym tylko, że na terenach 

rybackich obrębów hodowlanych (obojętnie czy na stawach, czy na jeziorach) okres polowań 

obejmuje cały rok.  

Wracając do czapli siwych należy wskazać, że zasadnicza zmiana ich statusu 

prawnego nastąpiła wraz z wejściem w życie wydanego na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. rozporządzenia MŚ z 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). Wszystkie gatunki 
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czaplowatych zostały objęte ochroną ścisłą, z jednym tylko wyjątkiem - czapli siwej. Znalazła 

się ona na liście zwierząt objętych ochroną częściową, ale znowu z wyjątkiem występującej 

na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. Zgodnie z przepisami 

rozporządzenia sytuacja prawna czapli siwej jest następująca: 

- na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane - nie przysługuje jej ochrona 

szczególna, lecz tylko ochrona powszechna (zwana także humanitarną) na podstawie ustawy 

o ochronie zwierząt,  

- we wszystkich innych miejscach (w tym m. in. na jeziorach) - przysługuje jej ochrona 

gatunkowa częściowa oraz, co oczywiste, ochrona powszechna (humanitarna) na podstawie 

ustawy o ochronie zwierząt. Wskazać należy od razu, że powszechna (humanitarna) 

ochrona zwierząt według ustawy o ochronie zwierząt obejmuje dwa aspekty: 

- po pierwsze, zakazane jest nieuzasadnione zabijanie zwierząt, a według art. 33 ust. l ustawy 

o ochronie zwierząt uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie sześcioma 

wymienionymi w tym przepisie przyczynami: 1) potrzebą gospodarczą, 2) względami 

humanitarnymi, 3) koniecznością sanitarną, 4) nadmierną agresywnością powodującą 

bezpośrednie zagrożenie, 5) potrzebami nauki (z zastrzeżeniem przepisów o doświadczeniach 

na zwierzętach), 6) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody,  

- po drugie, zakazane jest niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi; 

oznacza to, że jeżeli potrzeba gospodarcza wymaga uśmiercenia zwierzęcia, ma ono zginąć 

od razu, a nie konać w męczarniach.  

Przejdę do omówienia sytuacji prawnej kormoranów. W czasie obowiązywania 

wydanego na podstawie poprzedniej ustawy o ochronie przyrody z 1991 r. rozporządzenia 

MŚ z 26 września 2001 w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko 

występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla tych 

gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, poz. 1456) kormorany były 

zasadniczo objęte ochroną gatunkową, ale: 

- niemal wszystkie ptaki z rzędu pełnopłetwych (rząd ten obejmuje kormorany) podlegały 

ochronie gatunkowej ścisłej, z wyjątkiem kormorana czarnego,  

- kormoran czarny (o niego głównie chodzi) podlegał ochronie gatunkowej częściowej, 

z wyjątkiem występującego na obszarze stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane 

w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym.  
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Sytuacja nieco się zmieniła po wejściu w życie obowiązującej ustawy o ochronie 

przyrody i wydanego na jej podstawie rozporządzenia MŚ z 28 września 2004 o ochronie 

gatunkowej zwierząt. Z rzędu pełnopłetwych ochroną gatunkową ścisłą zostały objęte jedynie 

kormoran czubaty, kormoran mały, pelikan kędzierzawy i pelikan różowy. Nie zmieniła się 

sytuacja prawna kormorana czarnego, który - tak samo jak w poprzednim stanie prawnym -

podlega ochronie gatunkowej częściowej, ale z wyjątkiem występującego na terenie stawów 

rybnych uznanych za obręby hodowlane. Regulacja ta oznacza, że na terenie stawów rybnych 

uznanych za obręby hodowlane kormorany czarne nie podlegają ochronie gatunkowej, 

aczkolwiek - jak każde zwierzę - podlegają ochronie przewidzianej ustawą o ochronie 

zwierząt. Tak, więc na tych terenach rybak stawowy może - jeżeli gospodarka stawowa tego 

wymaga - bez żadnych ograniczeń niszczyć gniazda i rozbijać jaja kormoranów czarnych, 

może je także zabijać, ale w sposób humanitarny i bez znamion znęcania się. Natomiast na 

innych terenach, np. na jeziorach (nawet uznanych za obręby hodowlane), rybak może 

uśmiercać kormorany (humanitarnie i bez znamion znęcania się), a także zrzucać ich gniazda 

czy rozbijać jaja tylko wtedy, gdy przemawia za tym potrzeba gospodarcza, a ponadto tylko 

pod warunkiem uzyskania stosownej decyzji RDOŚ wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 

ustawy o ochronie przyrody i zgodnie z jej treścią. Taka decyzja nosi nazwę zezwolenia, 

wydawana jest tylko na wniosek i zawiera elementy wskazane w art. 56 ust. 7 ustawy 

o ochronie przyrody, w tym opis czynności, na które wydaje się zezwolenie, wskazanie 

dozwolonych metod i sposobów zabijania zwierząt, określenie czasu i miejsca wykonania 

czynności, których dotyczy zezwolenie, wskazanie podmiotu, który będzie zabijał zwierzęta, 

określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia.  

Następnym gatunkiem wymagającym omówienia są wydry. W okresie obowiązywania 

rozporządzenia MŚ z 26 września 2001 wydry podlegały zawsze ochronie gatunkowej, ale: 

- na obszarze stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane były objęte ochroną 

gatunkową częściową,  

- poza tymi obszarami, np. na jeziorach, były objęte ochroną ścisłą.  

Oznaczało to, że sytuacja prawna wydry na stawie uznanym za obręb hodowlany była 

taka sama jak kormorana na jeziorze. Rybak stawowy mógł uśmiercić wydrę tylko wtedy, 

gdy potrzeba gospodarcza tego wymagała, ale humanitarnie, bez znamion znęcania się i tylko 

po uzyskaniu decyzji wojewody zezwalającej na uśmiercanie wydr w ilościach i miejscach 

dozwolonych przez wojewodę. Natomiast na jeziorze, gdzie wydry korzystały z ochrony 
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ścisłej, rybak mógłby uśmiercić wydrę tylko po uzyskaniu zezwolenia MŚ wydanego 

w formie decyzji podjętej na podstawie art. 27c ustawy z 1991 r. o ochronie przyrody.  

Sytuacja prawna wydry zmieniła się po wejściu w życie rozporządzenia MŚ z 28 

września 2004 o ochronie gatunkowej zwierząt. Wydra nie jest już nigdzie objęta ochroną 

ścisłą. Zasadniczo jest objęta ochroną gatunkową częściową, ale z wyjątkiem występującej na 

terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. Określona rozporządzeniem sytuacja 

prawna wydry jest zatem identyczna jak kormorana czarnego i czapli siwej: w stawowych 

obrębach hodowlanych nie jest objęta ochroną specjalną, lecz jedynie powszechną 

(humanitarną), w innych miejscach (rzeki, jeziora, zbiorniki zaporowe, nawet wtedy, gdy 

utworzono obręb hodowlany) jest objęta ochroną gatunkową częściową i ochroną powszechną 

(humanitarną). Podkreślić trzeba, że w obowiązującym stanie prawnym zezwolenie na 

uśmiercenie wydry poza stawowym obrębem hodowlanym wydaje RDOŚ, a nie minister.  

Powstaje pytanie, jaki charakter prawny ma zezwolenie RDOŚ na zwalczanie czapli 

siwych, kormoranów czarnych czy wydr poza stawowymi obrębami hodowlanymi. Jest to 

na pewno decyzja w rozumieniu k.p.a. podejmowana w ramach uznania, a zatem RDOŚ 

rozstrzyga, czy zezwolenia udzielić, czy też go odmówić. Uznanie nie oznacza jednak 

dowolności. Jak już pisałem w części wstępnej, organ administracji działając na podstawie 

przepisów prawa materialnego przewidujących uznaniowy charakter rozstrzygnięcia jest 

obowiązany - stosownie do zasady art. 7 k.p.a. - załatwić sprawę zgodnie ze słusznym 

interesem strony, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny ani nie przekracza to 

możliwości organu wynikających z przyznanych mu uprawnień i środków. Jeżeli rybak 

występuje z umotywowanym wnioskiem o zezwolenie na przykład na tępienie kormoranów 

na jeziorze, bo to wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w gospodarce 

rybackiej, to RDOŚ może, rzecz jasna, odmówić zezwolenia, ale musi uzasadnić, jaki interes 

społeczny uzasadnia odmowę. Zasadność odmowy może być przedmiotem sporu prawnego 

najpierw w postępowaniu odwoławczym, następnie w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym, który oceni, czy art. 7 k.p.a. uzasadniał odmowę.  

Należy wszakże zwrócić uwagę, że ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody wyraźnie 

zaostrzyła kryteria oceny. Mianowicie według jej art. 56 ust. 4 zezwolenia mogą być wydane 

w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko 

występujących populacji chronionych gatunków oraz wynikają m. in. z konieczności 
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ograniczenia poważnych szkód w gospodarce, w szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej. 

RDOŚ musi przeto ocenić: 

1) czy istnieje rozwiązanie alternatywne (inne równie skuteczne sposoby ochrony przed 

szkodami w gospodarce rybackiej),  

2) czy zezwolenie nie zagrozi populacji czapli siwych, kormoranów czarnych lub wydr,  

3) czy zezwolenie jest konieczne dla ograniczenia nie jakichkolwiek, lecz tylko poważnych 

szkód w gospodarce rybackiej.  

Jeżeli RDOŚ uzna, że wchodzi w rachubę rozwiązanie alternatywne, albo 

że zezwolenie zagrozi populacji, albo że szkody grożące gospodarce rybackiej nie są 

szkodami poważnymi - to jest zobowiązany odmówić udzielenia zezwolenia, gdyż do 

odmowy zmusza go wtedy art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Nie ulega wszakże 

wątpliwości, że ocenę RDOŚ można podważać najpierw w postępowaniu odwoławczym, 

następnie w postępowaniu przed sądem administracyjnym.  

W praktyce można spotkać się z poglądem, że wydawanie decyzji zezwalających na 

uśmiercanie wydr i kormoranów jest niedopuszczalne ze względu na międzynarodowe 

zobowiązania Polski wynikające z ratyfikacji Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory 

i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie 19 września 1979 (tekst polski 

konwencji w załączniku do Dz. U. 1996 Nr 58, poz. 263, sprostowanie błędu Dz. U. 2000 Nr 

12, poz. 154); konwencja obejmuje ochroną i wydry, i kormorany. Pogląd ten nie wydaje się 

do końca trafny. Art. 9 konwencji upoważnia strony do wprowadzania wyjątków od ochrony 

pod warunkiem, że nie będzie to miało ujemnego wpływu na przetrwanie danej populacji, 

oraz wskazuje, jakie powody mogą przemawiać za stosowaniem wyjątków. Wśród takich 

powodów konwencja wymienia wprost cel zapobieżenia poważnym szkodom 

w gospodarstwach rybnych. Jeżeli zatem indywidualne zezwolenie na uśmiercanie 

kormoranów (a nawet wydr) na określonym jeziorze nie będzie miało ujemnego wpływu na 

przetrwanie populacji kormoranów (wydr) w Polsce, a za udzieleniem zezwolenia 

przemawia cel zapobieżenia poważnym szkodom w gospodarstwach rybackich, to udzielenie 

zezwolenia nie jest sprzeczne z zobowiązaniami międzynarodowymi Polski.  

Jednakże kwestia ta jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się na pierwszy rzut oka 

wydawać. Otóż od l maja 2004 Polska jest członkiem Unii Europejskiej i miała obowiązek 

wdrożyć dwie najważniejsze przyrodnicze dyrektywy wspólnotowe: 
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- dyrektywę Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

w wersji ujednoliconej - dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 

listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,  

- dyrektywę Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory.  

Pierwsza obejmuje i czaple siwe, i kormorany czarne (według prawa unijnego 

chronione są wszystkie ptaki dziko żyjące na terenie Unii Europejskiej, z wyjątkiem 

bytujących jedynie na Grenlandii), druga obejmuje m. in. wydry. Przepis art. 9 pierwszej i art. 

16 drugiej dopuszczają wprawdzie stosowanie odstępstw od wymagań ochrony gatunkowej 

w celu m. in. zapobieżenia poważnym szkodom w hodowli ryb, ale pod pewnymi rygorami, 

w szczególności zawsze musi być wskazany jakiś organ posiadający uprawnienia do 

stwierdzenia, czy zostały spełnione przesłanki uzasadniające odstępstwa, uprawnienie do 

decydowania, jakie środki, sposoby lub metody mogą być wykorzystywane, w jakich 

granicach i przez kogo, a udzielanie odstępstw musi być jakoś kontrolowane. Wymagania 

prawa unijnego nie wykluczają ustanowienia generalnych odstępstw, ale zawsze musi im 

towarzyszyć odpowiednia procedura, w szczególności kontrolna.  

Wymagania prawa unijnego zostały od razu wdrożone do prawa polskiego 

w odniesieniu do rzek, jezior, zbiorników zaporowych, a nawet stawów, ale nieuznanych za 

obręby hodowlane. To, co mamy w art. 56 polskiej ustawy o ochronie przyrody, to jest 

dokładnie to, czego wymaga prawo unijne. Inaczej natomiast było (a zdaniem niektórych 

nadal jest) na stawach rybnych uznanych za obręby hodowlane, gdyż tam polski minister 

zastosował „dyspensę generalną” (a nie indywidualną) wyłączając czaple siwe, kormorany 

czarne i wydry spod ochrony gatunkowej. Można było mieć poważne wątpliwości, czy 

minister postąpił zgodnie z wymaganiami prawa unijnego, zwłaszcza dlatego, że nie 

wprowadził żadnego systemu kontroli.  

Sytuacja zmieniła się zasadniczo z dniem 15 listopada 2008, kiedy weszła w życie 

ustawa z 3 października 2008 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237). Znowelizowany został m. in. art. 52 ustawy o ochronie 

przyrody, który w ust. l zawiera listę zakazów, jakie mogą być wprowadzone w odniesieniu 

do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową (zauważmy, 

że zakazy te są wspólne dla zwierząt objętych zarówno ochroną gatunkową ścisłą, jak 

i ochroną gatunkową częściową), w tym m. in. zakazy umyślnego zabijania, okaleczania, 
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chwytania, niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich 

siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd i innych schronień. Kolejny ust. 2 w art. 52 przewiduje 

możliwość wprowadzenia wyjątków od zakazów. Fragment tego przepisu mający znaczenie 

dla rybactwa przytoczę dosłownie: 

- Art. 52. (...) 2. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 

gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie 

spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych ochroną 

gatunkową, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. l, dotyczące: (...) 

- 5) zapobiegania poważnym szkodom, w szczególności w gospodarstwach rolnych, leśnych 

lub rybackich; 

Po ust. 2 został do art. 52 ustawy o ochronie przyrody dodany nowy ust. 3, który ma 

zasadnicze znacznie w odniesieniu do rozważanego problemu rybackiego. Oto jego treść: 

- Art. 52. (...) 3. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie dotyczy gatunków 

ptaków.  

To nowe rozwiązanie w niezwykle istotny sposób rzutuje na ocenę dalszego 

obowiązywania tych fragmentów rozporządzenia MŚ z 28 września 2004 w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt, które wyłączają ochronę gatunkową częściową w odniesieniu do 

kormoranów czarnych i czapli siwych bytujących na stawach rybnych uznanych za obręby 

hodowlane na podstawie ustawy rybackiej. Mimo upływu blisko trzech lat od wejścia w życie 

tego przepisu rozporządzenie z 28 września 2004 nie zostało znowelizowane. Nie oznacza to, 

aby te fragmenty rozporządzenia nadal obowiązywały. Urzędnicy, którzy twierdzą, że nadal 

czaple siwe i kormorany czarne mogą być swobodnie zwalczane na stawach rybnych 

uznanych za obręby hodowlane, nie rozumieją relacji między ustawą a rozporządzeniem 

wykonawczym. Jeżeli zmienia się ustawa i w świetle tej zmiany jakieś przepisy 

rozporządzenia wykonawczego okazują się sprzeczne z ustawą, to tym samym te przepisy 

przestają obowiązywać. W odniesieniu do czapli siwych i kormoranów czarnych na stawach 

uznanych za obręby hodowlane mamy do czynienia z modelową ilustrację tej tezy. W 2004 r. 

nie było ust. 3 w art. 52 ustawy o ochronie przyrody, wobec czego MŚ wprowadził w oparciu 

o art. 52 ust. 2 tej ustawy zwolnienie generalne, wyłączając czaple siwe, kormorany czarne 

i wydry bytujące na stawach rybnych uznanych za obręby hodowlane spod ochrony 

gatunkowej. Wtedy mógł to uczynić, ale z dniem wejścia w życie nowelizacji, która dodała 

do art. 52 ustawy o ochronie przyrody nowy ust. 3 te przepisy rozporządzenia przestały 
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obowiązywać w odniesieniu do czapli siwych i kormoranów czarnych (ale zachowały moc 

w odniesieniu do wydr, ponieważ wydra ptakiem nie jest). Oznacza to, że z dniem 15 

listopada 2008 (wejście w życie nowelizacji) sytuacja prawna czapli siwych i kormoranów 

czarnych na stawach rybnych uznanych za obręby hodowlane została zrównana z sytuacją 

tych ptaków poza stawowymi rybackimi obrębami hodowlanymi. One mogą być zwalczane, 

jeżeli zapobieżenie poważnym szkodom w gospodarce rybackiej tego wymaga, ale już nie na 

podstawie zwolnienia generalnego z rozporządzenia, które z tym dniem utraciło moc, lecz 

tylko na podstawie zezwolenia indywidualnego wydanego zgodnie z art. 56 ustawy 

o ochronie przyrody. Taki pogląd prezentowałem wielokrotnie i podtrzymuję go.  

Jak daleko sięga niezrozumienie prostej relacji między ustawą a rozporządzeniem 

wykonawczym świadczą chociażby wypowiedzi z marca 2011 zastępcy Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz rzecznika ds. polityki ochrony przyrody 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, którzy zgodnie uważają, że w stawowych 

rybackich obrębach hodowlanych kormorany czarne i czaple siwe mogą być zwalczane bez 

żadnego zezwolenia; ta regulacja dopiero ma być zmieniona. Ona już się zmieniła 15 

listopada 2008, co nie przez wszystkich zostało dostrzeżone.  

Zmianę dostrzegł Krzysztof Gruszecki, autor komentarza do ustawy o ochronie 

przyrody uwzględniającego nowelizację z 3 października 2008, który opatrzył art. 52 ust. 2 

pkt 5 następującym tekstem: „Należy jednak zauważyć, że zgodnie z postanowieniami art. 52 

ust. 3 ustawy wyjątek ten nie znajduje zastosowania do chronionych gatunków ptaków. 

Oznacza to w praktyce brak możliwości wprowadzania indywidualnych odstępstw np. 

w stosunku do ptaków wyrządzających szkody w gospodarstwach rybackich”. Pogląd ten jest 

błędny w stopniu oczywistym, ponieważ art. 52 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody odnosi się 

do zwolnień generalnych z art. 52 ust. 2, a nie do indywidualnych z art. 56 tej ustawy.  

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że rybak rzeczny, jeziorowy czy stawowy 

(dziś już obojętnie, czy w obrębie hodowlanym, czy nie) może wystąpić do RDOŚ 

z wnioskiem o zezwolenie na zwalczanie kormoranów czarnych lub czapli siwych i jeżeli 

takie zezwolenie - wydane na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody uzyska - 

może w granicach i na warunkach w zezwoleniu określonych zwalczać te ptaki 

wyrządzające szkody w jego gospodarstwie rybackim.  
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Rybaka zwalczającego kormorany czarne, czaple siwe lub wydry na podstawie 

zezwolenia RDOŚ (a wydry w stawowym obrębie hodowlanym nawet bez zezwolenia) wiąże 

m. in. regulacja zamieszczona w art. 54 polskiej ustawy o ochronie przyrody (wzorowanym 

na prawie międzynarodowym i unijnym), według którego chwytanie lub zabijanie dziko 

występujących zwierząt nie może być wykonywane przy użyciu: 

1) oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików,  

2) urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt,  

3) urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, mogących zabijać lub ogłuszać,  

4) sztucznych źródeł światła,  

5) luster i innych urządzeń oślepiających,  

6) urządzeń wizyjnych ułatwiających strzelanie w nocy, w tym powiększających lub 

przetwarzających obraz oraz oświetlających cel,  

7) materiałów wybuchowych,  

8) sieci działających niewybiórczo,  

9) pułapek działających niewybiórczo,  

10) kusz,  

11) trucizn lub przynęt zatrutych albo zawierających środki usypiające,  

12) gazów i dymów stosowanych do wypłaszania,  

13) automatycznej lub półautomatycznej broni z magazynkiem mieszczącym więcej niż 2 

naboje,  

14) statków powietrznych,  

15) pojazdów silnikowych w ruchu,  

16) sideł, lepów i haków,  

17) łodzi prowadzonych z prędkością większą niż 5 kilometrów na godzinę.  

Tytułem przykładów: rybak nie może w celu schwytania wydry zastawić pułapki 

działającej niewybiórczo (tj. takiej, w którą może wpaść także inne zwierzę), rybak nie może 

strzelać do kormoranów z łodzi prowadzonej z prędkością większą niż 5 km/h.  

Na tle zwalczania zwierząt wyrządzających szkody w gospodarce rybackiej pojawia 

się niezwykle ważne praktycznie zagadnienie. Jeżeli potrzeba gospodarcza wymaga 

uśmiercania czapli siwych, kormoranów czarnych i wydr, to z przepisów o ochronie 

zwierząt wynika, że zwierzę ma zginąć od razu, a nie konać w męczarniach. Praktycznie 

jedyną możliwością uczynienia zadość wymaganiom ochrony powszechnej (humanitarnej) 
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jest użycie broni palnej, i to broni długiej, ponieważ strzelanie do czapli siwych, 

kormoranów czarnych i wydr z broni krótkiej (pistoletu lub rewolweru) byłoby nieco 

humorystyczne, a najpewniej nieskuteczne. W tym miejscu wkraczamy na teren ustawy z 21 

maja 1999 o broni i amunicji (Dz. U. 2004 Nr 52, poz. 525 ze zm.). Ustawa ta w art. 4 ust. l 

pkt l nakazuje przez broń rozumieć broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, 

gazową, alarmową i sygnałową. Zasadą wyrażoną w art. 9 ust. l jest, że broń palną i amunicję 

do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego 

ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego 

podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji. Dla ubiegania się przez rybaka o pozwolenie 

na broń istotne znaczenie ma art. 10 ust. 1-3 ustawy o broni i amunicji, który należy w tym 

miejscu przytoczyć w całości: 

- Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli okoliczności, na które 

powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie, uzasadniają jego wydanie.  

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. l, nie może być wydane na broń szczególnie 

niebezpieczną.  

3. Pozwolenie na broń może być wydane w szczególności w następujących celach: 

1) ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia; 

2) łowieckich; 

3) sportowych; 

4) kolekcjonerskich; 

5) pamiątkowych; 

6) szkoleniowych.  

Na który z tych punktów może powołać się rybak występując o pozwolenie na broń 

palną? Moim zdaniem na pkt l w ust. 3 art. 10 ustawy o broni i amunicji, ponieważ ochrona 

ryb nie tylko w stawie, ale także w jeziorze jest ponad wszelką wątpliwość ochroną mienia. 

Ryby są na pewno mieniem w rozumieniu zarówno k.c., jak i k.k. Nawet gdybym się mylił 

(a sądzę, że się nie mylę), to charakterystyczny zwrot użyty w art. 10 ust. 3 ustawy o broni 

i amunicji, mianowicie „w szczególności”, oznacza, że sześć punktów po nim występujących 

to jedynie przykłady, a zatem ustawa nie wyklucza wydania pozwolenia na broń palną, jeżeli 

jego wydanie uzasadniają inne względy niż w tym wyliczeniu wymienione, czyli ochrona ryb 

przed „konkurentami” (czaplami siwymi, kormoranami czarnymi, wydrami). Nie mam 

najmniejszych wątpliwości, że sama ustawa o broni i amunicji dopuszcza wydanie 
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pozwolenia na broń palną długą rybakowi, który z takim wnioskiem występuje, powołując się 

na potrzebę ochrony ryb przed szkodnikami rybackimi.  

Problem tkwi przeto nie tyle w samej ustawie o broni i amunicji, ile w przepisach 

wykonawczych do niej, a w pewnym zakresie także w sposobie interpretacji owych 

przepisów. Mam tu na uwadze rozporządzenie MSWiA z 20 marca 2000 w sprawie rodzajów 

szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, 

w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 19, poz. 240 ze zm.). Przepis §3 

pkt l stanowi, że pozwolenie na broń używaną do celów ochrony osobistej oraz ochrony 

bezpieczeństwa innych osób może być wydane na broń palną bojową, gazową i alarmową 

w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 9,65 mm. 

Kolejny §4 ust. l rozporządzenia wskazuje, że pozwolenie na broń używaną do celów ochrony 

mienia może być wydawane na: 

1) broń, o której mowa w §3,  

2) pistolety sygnałowe o kalibrze 26 mm,  

3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6,35 mm do 9,65 mm,  

4) strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12,  

5) karabinki o kalibrze od 5,45 do 7,62 mm.  

Ten przepis w praktyce interpretowany jest tak, jakby dotyczył wyłącznie ochrony 

mienia w rozumieniu ustawy z 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005 Nr 

145, poz. 1221 ze zm.), czyli odnosił się on wyłącznie do profesjonalnych służb ochrony osób 

i mienia. Tymczasem taka interpretacja jest trafna tylko w odniesieniu do broni z pkt 3-5, 

gdyż rzeczywiście przepisy §4 ust. 2 i 3 ograniczają te pozwolenia do ochrony obiektów 

wojskowych i konwojów. Nie ma natomiast wystarczających podstaw, aby to ograniczenie; 

rozciągać na pkt l i 2, można przeto bronić poglądu, że w odniesieniu do tych punktów należy 

„mienie” rozumieć tak, jak się je w ogóle w prawie rozumie, a wtedy nie ma żadnej 

wątpliwości, że ryby w stawie czy jeziorze są mieniem. Ale nawet przyjęcie takiej 

interpretacji niczego nie rozwiązuje, ponieważ §4 ust. l pkt l odsyła do §3 rozporządzenia, 

a to oznacza, że rybak mógłby otrzymać pozwolenie tylko na broń krótką, a takie może 

otrzymać zawsze, jeżeli uzasadni, że tego wymagają względy jego bezpieczeństwa. Chodzi 

o broń długą, a podstaw prawnych w rozporządzeniu ku temu nie widać. Pozwolenie na broń 

używaną do celów łowieckich (§5 rozporządzenia) może otrzymać tylko myśliwy. Można 

zatem utrzymywać, że minister wydając rozporządzenie nie dostrzegł potrzeby wydawania 
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pozwoleń na broń długą rybakom w celu ochrony ryb przed szkodnikami rybackimi, mimo 

że ustawa o broni i amunicji pozwala na wyodrębnienie tej kategorii osób jako uprawnionych 

do uzyskania pozwolenia na broń, pod warunkiem, co oczywiste, spełnienia wszelkich 

wymagań przewidzianych ustawą o broni i amunicji. Czy ta luka prawna może być 

wypełniona przez inną interpretację rozporządzenia wykonawczego do ustawy o broni 

i amunicji? Obawiam się, że nie, potrzebna jest zmiana rozporządzenia, ale podkreślam - 

właśnie rozporządzenia, a nie ustawy, ponieważ sama ustawa o broni i amunicji pozwala na 

wydanie pozwolenia na broń długą rybakowi, który wykaże, że jest mu ona potrzebna dla 

ochrony ryb przed szkodnikami rybackimi.  

Widziałbym wszakże jeszcze jedną drogę prawną - wystąpienie rybaka o pozwolenie 

na broń długą, a po ostatecznej w trybie administracyjnym odmowie - zaskarżenie decyzji do 

sądu administracyjnego z argumentacją, że rozporządzenie nie jest zgodne z ustawą, 

ponieważ przewiduje ograniczenia wykraczające poza to, na co pozwala ustawa. Jeżeli sąd 

administracyjny uzna taką argumentację, organ może nie zastosować rozporządzenia, lecz 

tylko ustawę, a ustawa dopuszcza udzielenie pozwolenia także na broń długą.  

Dodam dla porządku, iż czysto bałamutne jest stanowisko, jakoby kwestia zwalczania 

czapli siwych, kormoranów czarnych i wydr mogła być rozwiązana przez odstrzały 

redukcyjne w rozumieniu art. 45 ust. 3 Prawa łowieckiego. Przedmiotem odstrzałów 

redukcyjnych w tym rozumieniu może być tylko zwierzyna, czyli zwierzęta łowne, a ta 

kategoria nie obejmuje ani czapli siwych, ani kormoranów czarnych, ani wydr.  

Dopóki rozporządzenie wykonawcze do ustawy o broni i amunicji nie zostanie 

zmienione ani nie skończy się sukcesem ta dość skomplikowana i niepewna droga 

zmierzająca do wykazania, że rozporządzenie nie musi byś stosowane, rybak musi sobie jakoś 

radzić. Od lat bronię poglądu, że rybak może zawrzeć umowę z myśliwym, członkiem PZŁ, 

aby ten korzystając z legalnie posiadanej broni myśliwskiej odstrzelił pewną liczbę czapli 

siwych, kormoranów czarnych czy wydr. Pojawia się wszakże przeszkoda wynikająca z §9 

ust. l rozporządzenia MŚ z 23 marca 2005 w sprawie szczegółowych warunków 

wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548 ze zm.). Przepis ten 

stanowi, że przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim, 

w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, broń myśliwego musi 

być rozładowana i znajdować się w futerale.  
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Okazuje się, że skoro myśliwy w „cudzym” obwodzie łowieckim nawet nie może 

wyciągnąć broni z futerału, to tym bardziej nie może strzelać do czapli siwych, kormoranów 

czarnych czy wydr. Od lat argumentuję, że taki sposób interpretacji przepisów łowieckich 

(poprzednie przepisy o wykonywaniu polowania były niemal identyczne) jest zwykłym 

nieporozumieniem, ponieważ ani czaple siwe, ani kormorany czarne, ani wydry nie są 

zwierzętami łownymi, a tym samym nie mogą się do nich odnosić żadne przepisy łowieckie. 

Moja argumentacja nie znajdowała wszakże zrozumienia.  

W obowiązującym stanie prawnym wątpliwości zostały usunięte. Chodzi 

o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt dokonaną ustawą o ochronie przyrody. Otóż art. 

138 pkt 2 lit. b) ustawy o ochronie przyrody wprowadził do art. 33 ustawy o ochronie 

zwierząt nowy pkt 1b, który po kolejnych nowelizacjach dotyczących właściwości organów 

stanowi: 

- Art. 33. (...) 1b. Jeżeli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor 

ochrony środowiska wydał zezwolenie na zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową, 

mogą być one uśmiercone przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby uprawnione do 

posiadania tej broni.  

Jeżeli RDOŚ zezwolenie na zabijanie czapli siwych lub kormoranów czarnych wydał, 

to każda osoba uprawniona do posiadania broni myśliwskiej może te zwierzęta uśmiercać. 

Może to więc czynić myśliwy, którego - w tym zakresie - nie wiążą żadne przepisy łowieckie. 

Tu mamy jasną sytuację prawną.  

Jeżeli rybak uprawniony decyzją RDOŚ do zabijania kormoranów czarnych może to 

czynić humanitarnie praktycznie tylko z użyciem broni długiej, a sam nie ma na nią 

pozwolenia, to może zawrzeć skuteczną prawnie umowę z tym, kto ma zezwolenie na broń 

myśliwską, ten zaś może zgodnie z prawem strzelać do kormoranów czarnych. Takiego 

poglądu bronię od lat, a dodam, że takie stanowisko aprobują także inni autorzy zajmujący się 

prawem łowieckim.  

Nowy ust. 1b w art. 33 ustawy o ochronie zwierząt pozwala rozstrzygnąć jeszcze 

jedną wątpliwość. Zdarza się czasem, że rybak mając już dość ciągłych utarczek sam 

przystępuje do PZŁ i otrzymuje pozwolenie na broń myśliwską z zastrzeżeniem, że może jej 

używać tylko do polowania, co na pierwszy rzut oka od razu wyklucza strzelanie do czapli 

siwych, kormoranów czarnych i wydr, ponieważ to nie są zwierzęta łowne, a polować - 



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

107 

zgodnie z prawem łowieckim -można tylko na „zwierzynę”, czyli na zwierzęta łowne. Tak 

jednak nie jest. Właściwe odczytanie art. 33 ust. 1b ustawy o ochronie zwierząt pozwala 

przyjąć, że jeżeli rybak ma legalnie broń myśliwską, to może strzelać do czapli siwych, 

kormoranów czarnych i wydr po uzyskaniu zezwolenia RDOŚ.  

Powstaje pytanie, czy temu rozumowaniu nie stoi na przeszkodzie art. 33a ustawy 

o ochronie zwierząt, którego dwa pierwsze ustępy należy w tym miejscu przytoczyć 

w pełnym brzmieniu. Oto ich treść: 

Art. 33a. 1. W przypadku, gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie 

działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.  

2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, 

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz 

Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby 

ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1. 
 

Moim zdaniem przepisy art. 33a ust. l i 2 ustawy o ochronie zwierząt nie dotyczą 

rozważanej tu problematyki, chodzi w nich bowiem o coś więcej, mianowicie o akcję mającą 

na celu ograniczenie populacji, akcję podejmowaną w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia. 

Tymczasem w tym, że np. kormorany zjadają - według niektórych ocen - 1/3 produkcji 

rybaka nie ma nic nadzwyczajnego. Rybak ma prawo się przed tym bronić i żadna uchwała 

sejmiku województwa nie jest mu do tego potrzebna, jest mu potrzebne tylko zezwolenie 

RDOŚ.  

[Od autorów: Z dniem 23 listopada b.r. wchodzi w życie Rozporządzenie o ochronie 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 r. Nr 237, poz. 1419), które jednoznacznie znosi poprzednie 

uwarunkowania związane z obrębami hodowlanymi.] 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa 

za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.  

Według art. 126 ust. l obowiązującej ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa 

odpowiada za szkody wyrządzone jedynie przez: 

1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub gospodarstwie leśnym,  

2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich,  
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3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich,  

4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych,  

5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.  

Z przyczyn zrozumiałych rybaków interesuje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody 

wyrządzone przez bobry. Rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

zalicza bobra europejskiego do zwierząt objętych wszędzie ochroną gatunkową częściową 

(nie ma tu zastrzeżenia, że z wyjątkiem stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane), tak 

więc również rybacy gospodarujący na stawach rybnych uznanych za obręby hodowlane 

mogliby uśmiercać bobry tylko po uzyskaniu zezwolenia RDOŚ. Warto w tym miejscu 

przypomnieć, że w dawnym stanie prawnym decyzja jednego z wojewodów (wtedy był on 

właściwy) zezwalająca na odstrzał bobrów została uchylona w oparciu o argumentację, 

że wojewoda mógł zezwolić na „pozyskanie bobrów”, a odstrzał nie jest pozyskaniem, wobec 

czego na odstrzał mógł zezwolić tylko minister. Miałem bardzo poważne wątpliwości, co do 

zasadności takiej interpretacji i uważałem, że „pozyskanie” obejmuje również „odstrzał”.  

W obowiązującym stanie prawnym wątpliwości zostały rozwiane. Wprawdzie 

w świetle definicji „pozyskiwania” zamieszczonej w art. 5 pkt 15 ustawy o ochronie przyrody 

jasne jest, że pozyskiwanie nie obejmuje zabijania, ale art. 56 ust. 2 pkt l ustawy o ochronie 

przyrody przesądza, że jeśli chodzi o zwierzęta objęte ochroną częściową RDOŚ może 

zezwolić nie tylko na ich pozyskiwanie, ale także na zabijanie.  

W obowiązującym stanie prawnym rybak (obojętnie czy stawowy, czy jeziorowy) 

może wystąpić do RDOŚ o zezwolenie na zabijanie bobrów wyrządzających szkody w jego 

gospodarstwie. Jeżeli takie zezwolenie otrzyma, to każdy uprawniony do posiadania broni 

myśliwskiej będzie mógł strzelać do bobrów. Jeśli rybak o takie zezwolenie nie wystąpi, to 

i tak szkody wyrządzone mu przez bobry Skarb Państwa zrekompensuje, aczkolwiek - 

zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody - tylko w granicach rzeczywistej szkody, 

odszkodowanie takie nie obejmuje, bowiem utraconych korzyści. Dlatego jest sens 

w ubieganiu się o zezwolenie, a odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za 

szkody wyrządzone przez bobry nie jest wystarczającą podstawą do odmowy zezwolenia.  

W praktyce pojawił się kolejny problem szkód wyrządzanych przez dziki w obiektach 

stawowych. Dziki wychodząc na żer i mając ograniczony dostęp do ogradzanych lasów, 

dostają się na obiekty stawowe i poszukując pożywienia uszkadzają groble. Dzik jest 
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zwierzęciem łownym, a Prawo łowieckie przewiduje wprawdzie odpowiedzialność 

dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone przez dziki, ale tylko 

w uprawach i płodach rolnych, na pewno nie w obiektach stawowych. Właściwie jedyną 

szansę na uzyskanie odszkodowania daje sięgnięcie do 45 ust. 3 Prawa łowieckiego, który 

upoważnia starostę do wydania decyzji o odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku 

szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych, którymi 

niewątpliwie są m. in. gospodarstwa rybackie. Ale uzyskanie takiego odszkodowania jawi się 

jako wielce skomplikowane i niepewne. Najpierw bowiem rybak musiałby wystąpić do 

starosty o wydanie takiej decyzji, a gdyby starosta odmówił - wykazać w postępowaniu 

administracyjnym lub sądowo-administracyjnym, że odmowa w świetle zasad k.p.a. była 

niezgodna z prawem, uzyskać potwierdzenie w postaci np. uwzględnienia skargi na 

bezczynność starosty, po czym w postępowaniu cywilnym wykazać, że niewydanie decyzji 

o odstrzale redukcyjnym spowodowało szkody w określonej wysokości.  

B. Obręby hodowlane na obszarach Natura 2000 

Jak już wskazywałem (...), wyznaczenie sieci obszarów chronionych o znaczeniu 

europejskim pod nazwą Natura 2000 jest jednym z najważniejszych kierunków działań UE 

w dziedzinie ochrony przyrody. Na tym tle może dochodzić do konfliktów między 

gospodarką rybacką a wymaganiami ochrony przyrody. Podstawowe znaczenie ma 

gospodarka rybacka na stawach, ale nie można wykluczać gospodarki na jeziorach, skoro 

także na jeziorach jest możliwe ustanowienie obrębu hodowlanego.  

Stosownie do art. 13 ust. l ustawy rybackiej w miejscach szczególnie przydatnych do 

prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane, w ramach 

obwodu rybackiego lub poza nim. Zgodnie z art. 15 ust. 2b ustawy rybackiej obręb 

hodowlany ustanawia marszałek województwa decyzją administracyjną, wydaną na wniosek 

uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt 

akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Obręb hodowlany jest rodzajem obszaru specjalnego, 

który daje uprawnionemu do rybactwa określone przywileje w postaci: 

- zapewnienia niezbędnego spokoju, skoro zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy rybackiej sam 

wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa,  

- zwolnienia z przestrzegania określonych zakazów ochronnych i nakazów (art. 13 ust. 3 

ustawy rybackiej),  
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- dopuszczenia grodzenia wód (art. 27 ust. 2 Prawa wodnego).  

Istota problemu prawnego tkwi w tym, że jeziora, ale przede wszystkim stawy, są 

niekiedy miejscami szczególnie atrakcyjnymi dla ptaków, co pociąga za sobą tę 

konsekwencję, że są one uznawane za specjalne obszary ochrony ptaków Natura 2000. Nie 

oznacza to, rzecz jasna, że eliminuje to od razu gospodarkę rybacką. Przypomnieć trzeba, że 

idea obszarów Natura 2000 nie ma charakteru konserwatorskiego, wprost przeciwnie - chodzi 

o to, aby na obszarze Natura 2000 harmonijnie łączyć gospodarkę z ochroną przyrody. 

Dlatego art. 36 ust. l polskiej ustawy o ochronie przyrody stanowi, że na obszarach Natura 

2000 nie podlega ograniczeniu m. in. gospodarka rybacka a także amatorski połów ryb, jeżeli 

nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000 (chyba, że obszar 

Natura 2000 wchodzi w skład parku narodowego lub rezerwatu przyrody, gdyż wtedy 

zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody obowiązuje zaostrzony reżim prawny 

parku narodowego lub rezerwatu przyrody).  

Atrakcyjne dla ptaków jeziora, ale przede wszystkim stawy mogą spełniać przesłanki 

pozwalające na ustanowienie na nich za obrębu hodowlanego. Powstaje pytanie, czy na 

obszarze Natura 2000 jest możliwe ustanowienie rybackiego obrębu hodowlanego, a jeżeli 

tak, pod jakimi warunkami. Wynikająca z samego art. 36 ust. l ustawy o ochronie przyrody 

odpowiedź jest prosta - tak, ale pod warunkiem, że ustanowienie obrębu hodowlanego nie 

będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.  

To wymaga sprawdzenia, a zatem należy sięgnąć do omawianej już (...) problematyki 

ocen oddziaływania, ale nie na środowisko w ogóle, lecz tylko na obszary Natura 2000, 

w oparciu o ustawę z 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Powstaje przede wszystkim pytanie, czy 

ustanowienie obrębu hodowlanego jest „przedsięwzięciem” w rozumieniu tej ustawy, a więc 

ingerencją w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania 

terenu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, skoro uprawniony do rybactwa nadal jedynie 

hoduje ryby. Bliższe przyjrzenie się konsekwencjom ustanowienia obrębu hodowlanego 

prowadzi jednak do wniosku, że jest to zmiana sposobu wykorzystania terenu, skoro 

uprawniony do rybactwa uzyskuje określone przywileje. Taki też pogląd przedstawiłem 

wkrótce po wejściu w życie ustawy o ocenach oddziaływania. Mój pogląd znalazł aprobatę 

w piśmiennictwie. Wobec tego procedura wygląda tak: 
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Marszałek województwa po otrzymaniu wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego 

jest zobowiązany na podstawie art. 96 ustawy o ocenach oddziaływania ocenić, czy 

ustanowienie obrębu hodowlanego może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000. Wynik jego oceny może być dwojaki: 

- nie - wtedy postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 nie zostaje 

uruchomione i marszałek kontynuuje postępowanie o ustanowienie obrębu hodowlanego,  

- tak - wtedy marszałek województwa zobowiązuje rybaka do przedłożenia regionalnemu 

dyrektorowi ochrony środowiska odpowiednich dokumentów (m. in. wniosku o ustanowienie 

obrębu, karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy).  

Rybak przedstawia te dokumenty RDOŚ, który po ich przeanalizowaniu wydaje 

postanowienie: 

• albo stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000, jeżeli zdaniem RDOŚ ustanowienie obrębu hodowlanego nie będzie 

znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 5 ustawy o ocenach oddziaływania) 

- wtedy sprawa wraca do marszałka, który kontynuuje postępowanie o ustanowienie obrębu 

hodowlanego,  

• albo stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000, jeżeli zdaniem RDOŚ ustanowienie obrębu hodowlanego może znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 2 ustawy o ocenach oddziaływania) - wtedy, 

po uzyskaniu przez postanowienie cechy ostateczności rybak przedstawia raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, RDOŚ przeprowadza procedurę 

oceny oddziaływania (w jej ramach marszałek przeprowadza fragment związany z udziałem 

społeczeństwa i jego wyniki przekazuje RDOŚ) i kończy ją postanowieniem.  

Treścią takie postanowienia wydanego na podstawie art. 98 ustawy o ocenach 

oddziaływania może być: 

1) uzgodnienie warunków ustanowienia obrębu hodowlanego, jeżeli z oceny oddziaływania 

na obszar Natura 2000 wynika, że obręb hodowlany: 

a) nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,  

b) wprawdzie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ale zachodzą 

przesłanki, które zgodnie z art, 34 ustawy o ochronie przyrody umożliwiają realizację 

przedsięwzięcia polegającego na ustanowieniu obrębu hodowlanego,  
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2) odmowa uzgodnienia warunków ustanowienia obrębu hodowlanego, jeżeli z oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000 wynika, że obręb hodowlany może znacząco 

negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i nic zachodzą przesłanki z art. 34 ustawy 

o ochronie przyrody. To postanowienie RDOŚ wiąże marszałka województwa (art. 100 i 101 

ustawy o ocenach oddziaływania), który musi odmówić ustanowienia obrębu hodowlanego, 

jeżeli RDOŚ odmówił uzgodnienia, jeżeli zaś RDOŚ uzgodnił warunki, to marszałek 

województwa w decyzji o ustanowieniu obrębu hodowlanego musi uwzględnić te warunki.  

 

7.4. Odszkodowania za straty powodowane działalnością kormoranów 

7.4.1. Stanowisko autorów projektu Strategii Zarządzania Populacją Kormorana 

Odszkodowania oczywiście nie są formą zapobiegania szkodom czynionym przez 

kormorany. Jednak z punktu widzenia gospodarującego wodami jest to przychód finansowy, 

który w ogólnym bilansie poprawia warunki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wprowadzenie 

systemu odszkodowań pozwala prowadzić ekonomicznie opłacalną hodowlę ryb przy 

większych stratach powodowanych przez kormorany bez konieczności prowadzenia 

kosztownych przeważnie metod minimalizacji szkód. W praktyce problem jest znacznie 

bardziej złożony, dotyczy zarówno problematyki prowadzenia racjonalnej gospodarki z jednej 

strony jak i trudności w sprawiedliwej wycenie szkód czy ryzyka powstania procederu 

„hodowli odszkodowań”.  

W Polsce brak jest możliwości uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzane przez 

kormorany na drodze administracyjnej. Nie jest to gatunek łowny, więc za szkody 

powodowane przez kormorany nie ponoszą odpowiedzialności myśliwi (i nie może być 

łowny w myśl Dyrektywy Ptasiej). Kormoran nie jest również wymieniony w art. 126 ustawy 

o ochronie przyrody, gdzie wymienione są gatunki i rodzaje powodowanych przez nie szkód, 

za które odpowiedzialność ponosi skarb państwa. Odpowiedzialność ta nie dotyczy 

utraconych korzyści. Jest to o tyle ważne zastrzeżenie, że nawet dopisanie kormoranów do tej 

listy nie dałoby dużych praw do odszkodowań dla dzierżawców wód płynących, bowiem 

ryby, którymi żywią się kormorany, są własnością skarbu Państwa. Część podmiotów, 

uważająca się za poszkodowanych finansowo objęciem kormorana ochroną gatunkową, 
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podejmuje przeciwko Skarbowi Państwa kroki na drodze prawnej, jednak nie ma jak dotąd 

rozstrzygnięć sądowych.  

W kilku krajach Europy odszkodowania za szkody wyrządzane przez kormorany były 

wypłacane (Belgia, Czechy, Saksonia w Niemczech i niektóre regiony Włoch – Carss 2004), 

choć z kolei raport EIFAC (2008) podaje, że teoretyczne możliwości wypłat są możliwe 

w Rumunii czy Finlandii, ale nie są znane przypadki, aby to nastąpiło. Oznacza to, ze nie ma 

nigdzie w europejskich krajach systemu, który po odpowiedniej adaptacji, mógłby być 

wprowadzony w Polsce z przewidywalnymi konsekwencjami finansowymi dla Skarbu 

Państwa.  

Skarb Państwa jest, poprzez dzierżawienie wód płynących, beneficjentem 

prowadzonej gospodarki rybackiej, podczas gdy koszty obecności kormoranów, pozostają 

kosztami podmiotów te wody dzierżawiącymi. Sytuacja taka powoduje, że nie ma ze strony 

administracji potrzeby stworzenia sprawnego systemu godzącego interesy ochrony przyrody 

i gospodarki rybackiej. Konieczność wypłaty odszkodowań mogłaby spowodować, 

że opłacalnym dla Skarbu Państwa byłoby pozostawianie części wód kormoranom, 

pozostawiając je jednocześnie bez dzierżawienia lub ze zredukowaną odpłatnością za to. 

Obecność akwenów, na których mogą przebywać kormorany wypłaszane z innych miejsc, 

jest warunkiem powodzenia akcji wypłaszania tych ptaków z wrażliwych siedlisk.  

Niezależnie od wszystkich innych uwarunkowań rozpoczęcie prac nad finansowymi 

rekompensatami za szkody powodowane przez kormorany powinno rozpocząć się od 

stworzenia klarownych i rzetelnych procedur szacowania szkód powodowanych przez te 

ptaki. Same zaś wypłaty odszkodowań powinny nakładać na właściciela lub zarządcę obiektu, 

wprowadzanie adekwatnych sposobów minimalizowania strat w kolejnych latach. Zmiany zaś 

operatów rybackich, wynikające z pozostawania kormoranów na danym akwenie, powinny 

być uwzględniane przy wycenie wydajności rybackiej podczas formułowania ofert 

w przetargach.  
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7.4.2. Stanowisko prof. dr. hab. nauk prawnych Wojciecha Radeckiego  

– Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Ustawa o ochronie przyrody nie przewiduje odpowiedzialności Skarbu Państwa za 

szkody wyrządzane przez inne zwierzęta chronione, np. przez wydry, czaple siwe czy 

kormorany czarne. Nie oznacza to, że rybak musi takie szkody ponieść. Sięgnę w tym 

miejscu do uchwały SN, wydanej jeszcze w poprzednim stanie prawnym, której teza głosi, 

że brak w ustawie z 16 października 1991 o ochronie przyrody przepisu dotyczącego 

odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre zwierzęta objęte 

ochroną gatunkową nie wyłącza odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadach ogólnych. 

Stan faktyczny był nader pouczający. Powodowie prowadzili gospodarstwo rybackie typu 

stawowego. Na stawach pojawiły się wydry. Jesienne odłowy wykazały 90% strat w hodowli 

(powodowie wyliczyli straty na blisko 200 000 zł). Powodowie wystąpili do wojewody 

o odszkodowanie, ten odesłał ich do sądu. Sąd I instancji powództwo oddalił, jego pogląd 

podzielił sąd apelacyjny, kasacja wniesiona do SN została oddalona. Tak więc powodowie 

sprawę przegrali, ale w świetle uzasadnienia uchwały SN trzeba zastanowić się, dlaczego 

przegrali. Otóż dlatego, że nie wykazali żadnej aktywności prowadzącej do zapobieżenia 

szkodom. SN uznał, że była możliwość obciążenia Skarbu Państwa odpowiedzialnością na 

podstawie art. 417 § l k. c., którego ówczesne brzmienie było następujące: 

Art. 417. §1. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez 

funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.  

SN wskazał, że gdyby rybacy wystąpili do ministra o zezwolenie na odstrzał wydr, ale 

minister im odmówił, a ta odmowa okazałaby się niezgodna z prawem (chociażby w wyniku 

naruszenia powoływanego już art. 7 k.p.a.), to powodowie mogliby dochodzić 

odszkodowania. Ale tego nie zrobili, dlatego ostatecznie sprawę przegrali.  

Jakie znaczenie ma ta uchwała w obowiązującym stanie prawnym? Sprawa okazuje 

się dość skomplikowana ze względu na zmianę stanu prawnego. Art. 417 k.c. został 

zmieniony, a w nowym art. 417 /1/ §2 k.c. została uregulowana kwestia odpowiedzialności za 

niewydanie orzeczenia lub decyzji, a o to tu chodzi, ponieważ można utrzymywać, że szkoda 

powstała wskutek tego, że RDOŚ nie wydał zezwolenia na zabicie wydr, czapli siwych czy 

kormoranów czarnych. Ten nowy przepis kodeksowy ma obecnie brzmienie następujące: 

- Art. 417 /1/. (...) §3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub 

decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać 
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po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia 

lub decyzji, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.  

Czy można w przepisach o ochronie przyrody dopatrzyć się jakiegoś obowiązku 

wydania zezwolenia na zabijanie zwierząt objętych ochroną gatunkową? Samo postawienie 

takiego pytania wydaje się absurdalne, oczywiście nie można konstruować takiego obowiązku 

na podstawie samej ustawy o ochronie przyrody. Ale nie jest wykluczona argumentacja, 

że jeżeli nadmiernie występujące wydry, czaple siwe czy kormorany czarne powodują 

poważne szkody w gospodarstwach rybackich, nie ma rozwiązań alternatywnych, a wydanie 

zezwolenia nie zagrozi populacji tych zwierząt, to w świetle art. 7 k.p.a. interpretowanego tak, 

jak sugeruje SN w owym słynnym wyroku z początku lat 80. ubiegłego stulecia, wydanie 

zezwolenia jest obowiązkiem RDOŚ. Najpierw wszakże w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym (skarga na bezczynność) trzeba by udowodnić, że niewydanie zezwolenia 

było niezgodne z prawem, co wydaje mi się dość trudne. Problem pozostaje otwarty, 

a perspektywa uzyskania satysfakcjonującego wyroku sądowego daleka i niepewna. 

 

8. Metody ograniczania presji kormorana 

Raport REDCAFE (Carss 2004) podaje 33 różne stosowane sposoby ograniczania 

szkód powodowanych przez kormorany (w tym najwięcej, bo 28 używanych na stawach 

hodowlanych) wraz z krótkim podsumowaniem ich wad, zalet i kosztów. Poniżej 

przedstawiona jest pewna kompilacja tych sposobów uzupełniona o kilka innych prac 

i spostrzeżeń.  

8.1. Polepszanie siedlisk 

Generalnie zakłada się, że polepszenie warunków bytowych ryb sprzyja ich 

sprawniejszej reprodukcji a zwiększenie ilości kryjówek pozwala unikać rybom presji 

kormorana.  

8.1.1. Renaturalizacja siedlisk 

Dotyczy to głównie małych rzek, gdzie prace hydrotechniczne zmniejszają ilość 

naturalnych schronień dla ryb. Koszty renaturalizacji są wysokie, ale spektrum korzyści i ich 

trwałość duże, nie tylko dla ryb, ale dla jakości siedliska w ogóle.  
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Także w dużych stawach mających charakter zbliżony do jezior, obserwowane są 

mniejsze zagęszczenia kormoranów niż na obiektach mniej naturalnych.  

8.1.2. Wprowadzanie sztucznych schronień 

W stawach o uproszczonej linii brzegowej i równym dnie, ale także w uregulowanych 

rzekach czy kanałach dobre efekty (Wielka Brytania) daje umieszczanie sztucznych, 

pływających wysp, które porastają roślinnością. Wody pod nimi stanowią miejsca schronienia 

dla ryb, w efekcie umieszczenie takich konstrukcji powoduje szybkie zmniejszenie liczby 

żerujących kormoranów (w stosunku do stawów bez refugiów).  

8.2. Działania z zakresu gospodarowania populacjami ryb 

8.2.1. Zmiany w sposobie zarybień 

Działania zmieniające praktyki stosowane przy zarybieniach mogą dotyczyć zarówno 

siedlisk naturalnych jak i stawów. Szczególnie przy zarybianiu rzek i jezior jest sporo 

możliwości zmiany – od zmian pory roku, przez wielkość materiału zarybieniowego (np. 

narybek jesienny zamiast wiosennego) po zmianę składu gatunkowego zarybień. Wszelkie 

tego typu działania powinny opierać się na dobrej znajomości lokalnych uwarunkowań, 

przede wszystkim znajomości siedliska i okresu wzmożonej aktywności kormoranów. Koszty 

są mocno zależne od wybranych w danym siedlisku metod, a działania musza być 

prowadzone w sposób ciągły.  

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. 
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8.2.2. Wpływ na strukturę gatunkową  

Działania dedykowane do prowadzenia głównie na stawach, gdzie można wprowadzać 

tani narybek ryb mniej cennych i nie będących celem hodowli tak, by to one były wyjadane 

przez kormorany w pierwszej kolejności (populacje buforowe). W przypadku wód 

naturalnych będzie to przede wszystkim zintensyfikowanie odłowów rybackich ryb 

stanowiących podstawę pokarmu kormoranów głównie: drobnego okonia i płoci, jazgarza tak, 

aby zmniejszenie ich dostępności zniechęcało kormorany do żerowania na danym akwenie 

a w efekcie zmniejszało ich presję na cenne gatunki ryb (Wziątek, mat. niepubl.). Koszty są 

umiarkowane, skuteczność ograniczona w czasie.  

8.2.3. Zmiana zagęszczenia obsad w stawach 

Stosowane są dwie, przeciwstawne metody. Np. w Austrii hodowcy zwiększają 

zagęszczenie obsad stawów karpiowych, podczas gdy w Niemczech odwrotnie.  

8.2.4. Lokowanie najbardziej wrażliwych stad w pobliżu miejsc o zwiększonej 

aktywności ludzi 

W przypadku stawów karpiowych wskazane jest trzymanie narybku i kroczka 

w sąsiedztwie budynków i miejsc częstszego przebywania ludzi, co ma odstraszający wpływ 

na ptaki. Warto jest to uwzględnić już na etapie projektowania obiektu, podobnie jak 

możliwość zastosowania rozwiązań opisanych w rozdziale 5. 3 przez odpowiedni kształt 

stawów narybkowych (węższe stawy jest łatwiej zabezpieczyć siecią czy linami).  

8.3. Utrudnianie kormoranom dostępu do wody 

Metody te stosuje się w zasadzie głównie na stawach. Powodem są wysokie koszty, 

konieczność stałej konserwacji i ograniczanie dostępu do wód wszystkim ptakom.  

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

równoległymi linami 

Używa się sieci lub rozciągniętych lin (krzyżujących się lub przeciągniętych 

równolegle) w taki sposób, by cały staw był fizycznie zabezpieczony przed dostępem 

kormoranów (a przy okazji innych rybożernych ptaków). Systemy takie można kupić gotowe, 

sieci rozpięte są wtedy na wysokości 4 – 5 m nad lustrem wody. Koszt bardzo wysoki (nawet 

20 000 euro/ha), choć dziesięcioletnia trwałość (trochę ograniczona wystąpieniami 

ekstremalnych warunków pogodowych) czyni koszt roczny bardziej przystępnym. Stosowane 

w praktyce tylko do niewielkich stawów (do 20 ha) i z cennymi gatunkami hodowanych ryb.  
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Na dwóch małych łososiowych rzekach w Belgii (Amblève and Loue) stosuje się 

w wydzielonych sektorach zimą rozciągnięte liny w poprzek nurtu w taki sposób, by 

kormorany nie mogły lądować.  

W Irlandii i Wielkiej Brytanii stosuje się sieci o gęstym oczku (10 cm ) pływające 

swobodnie po powierzchni wody.  

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

Stosowane w niektórych krajach rozwiązania mają zniechęcać kormorany przez 

tworzenie fizycznej bariery, jednak z racji rzadkiego pokrycia linami, znacznie tańsze 

rozwiązanie od opisanego powyżej. Nie eliminuje wszystkich ptaków, może też być groźne 

dla mniejszych niż kormorany ptaków wodnych, które często rozbijają się o liny (stąd 

konieczne ograniczenia w stosowaniu w miejscach cennych przyrodniczo). Część ptaków 

uczy się lądować na tak zabezpieczonych stawach i pozostaje na nich dłużej, co minimalizuje 

pozytywny efekt. Oczka większe niż 10 m w zasadzie nie oddziałują na kormorany.  

8.3.3. Częściowe pokrycie stawów siatką o gęstym oczku (<20cm) lub zanurzone klatki  

Na dużych stawach niewielkie sektory obejmujące do 10% powierzchni stawu 

osłaniane są gęstą siatką wykluczającą dostęp kormoranów. Tworzone są też konstrukcje 

klatkowe mogące być w całości zanurzone, obejmujące powierzchnię do kilkuset metrów 

kwadratowych, w których chronią się ryby w ciągu dnia i tam są karmione paszą (na 

stawach). W nocy karpie żerują na całej powierzchni stawu. Umiarkowanie drogie 

rozwiązanie, dość trwałe, jednak utrudniające prace na stawach. Efektywność w stosunku do 

nakładów wydaje się jednak bardzo duża.  

8.4. Płoszenie kormoranów bez ich zabijania 

Jest to, poza zabijaniem kormoranów, najpowszechniej stosowana metoda 

ograniczania szkód powodowanych przez kormorany.  

8.4.1. Patrolowanie terenu  

Pieszo, przy użyciu pojazdów czy łodzi w celu wypłaszania żerujących kormoranów 

oraz płoszenia ich z miejsc odpoczynku. Możliwe do stosowania na każdym z typów 

siedliska, najbardziej efektywne na mniejszych. Żeby uzyskać trwały efekt musi być często 

powtarzane i w długim okresie czasu, co generuje znaczne koszty, jeżeli osoby płoszące są 

opłacane. Czasem praktykuje się jednak działania woluntarystyczne (najczęściej przez 



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

119 

wędkarzy) i wtedy koszt finansowy jest relatywnie niski. Dodatkową korzyścią jest 

zniechęcanie kłusowników i lepsze poznanie zachowań ptaków.  

8.4.2. Metody akustyczne 

Najczęściej stosowane są armatki gazowe lub materiały pirotechniczne. Powszechnie 

stosuje się też strzelanie ze ślepych nabojów. Koszty są stosunkowo niewielkie, podobnie jak 

skuteczność, przeważnie ograniczona do kilku dni. Dobrym rozwiązaniem jest ograniczone 

stosowanie do najbardziej wrażliwych miejsc czy okresów, gdyż po przerwie w stosowaniu 

ptaki są bardziej wrażliwe na hałas. Główną wadą jest negatywne oddziaływanie na ludzi czy 

inne gatunki zwierząt.  

8.4.3. Metody wizualne 

Do tej kategorii zaliczają się wszelkiego rodzaju strachy na wróble, efektywne 

szczególnie jeżeli stale lub okresowo się przemieszczają lub poruszają. Używane są również 

kolorowe taśmy, balony, płyty CD. Jedną z możliwych metod jest też używanie modeli 

ptaków drapieżnych. Skuteczność metod wizualnych jest niewielka, ograniczona w czasie do 

kilku dni, ale też koszty ich stosowania są niewielkie.  

8.4.4. Metody kombinowane 

Najlepsze efekty daje stosowanie naprzemienne lub jednoczesne wszystkich metod 

płoszenia opisanych powyżej. Inną stosowaną metodą, sprawdzająca się szczególnie do 

płoszenia ptaków z noclegowisk, jest używanie sztucznych ogni wybuchających na 

wysokości koron drzew (które wymagają zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego).  

 8.5. Odstrzał kormoranów 

Odstrzał kormoranów prowadzony jest na różną skalę w większości krajów 

europejskich, jednak jest ograniczony prawnie przez zapisy Dyrektywy Ptasiej. Strzela się do 

żerujących ptaków, do ptaków odpoczywających na noclegowiskach lub, stosunkowo rzadko, 

nawet w koloniach lęgowych. W przypadku wniosków derogacyjnych różne są jednak 

motywy prowadzenia odstrzału. Również koszt prowadzenia odstrzału może być różny, choć 

raczej niski, szczególnie jeżeli wykonywany jest przez osoby zaangażowane 

w gospodarowanie wodami, wtedy przeważnie jedynym kosztem są naboje. W przypadku 

wynajęcia myśliwego, koszty rosną, nawet do 120 euro za ptaka (szacunki z Francji). 

Efektywność metody zależy od przyjętych założeń, odstrzał musi być jednak prowadzony 

z dużą częstotliwością, żeby osiągane efekty były trwałe.  
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8.5.1. Odstrzał i płoszenie  

Odstrzał ptaków jest uznawany przez wielu rybaków za jedynie skuteczną metodę 

ograniczania presji kormoranów. Zdają się to potwierdzać wyniki obserwacji, gdzie redukcja 

liczby żerujących ptaków sięga 65% w relacji do obiektów bez odstrzału o podobnych 

warunkach. Co ciekawe, odstrzał z zabijaniem kormoranów nie przyniósł lepszego efektu 

w porównaniu do miejsc, gdzie strzelano jedynie ślepakami. Autorzy doświadczenia różnice 

w powszechnym odbiorze skuteczności jedynie odstrzału połączonego z zabijaniem 

kormoranów próbują tłumaczyć tym, że w warunkach zwykłej gospodarki osoby dokonujące 

odstrzału wykonują swoje obowiązki znacznie efektywniej, jeżeli towarzyszy im zabijanie 

ptaków. W warunkach eksperymentu nakład pracy był taki sam przy odstrzale i przy 

straszeniu ptaków ślepymi nabojami (Parrott i in. 2003).  

Przekonanie o konieczności zabijania kormoranów powoduje też, że odstrzał jest 

realizowany, co pewien czas w miejscach, gdzie, na co dzień stosowane są inne techniki 

płoszenia (najczęściej hukowe). Brak jest jednak publikacji, które wskazywałyby na 

skuteczność takich działań. Nie brak również głosów, że odstrzał powinien być dozwolony 

choćby po to, by rozładować negatywne emocje rybaków czy wędkarzy, skierowane 

z powodu obecności kormoranów przeciwko tym ptakom jak i ochronie przyrody w ogóle.  

W przypadku płoszenia kormoranów z większych obiektów stawowych lub wręcz 

całych kompleksów, niezwykle ważne jest zachowanie reżimu jednoczesnego płoszenia na 

całym obszarze. W dzisiejszych czasach taka synchronizacja nie jest trudna dzięki użyciu 

chociażby telefonów komórkowych, ale wymaga to zaangażowania większej liczby osób. 

Skuteczność wypłaszania kormoranów jest duża, szczególnie gdy ptakom pozostawione 

zostają, w odległości kilkudziesięciu kilometrów, alternatywne, bezpieczne miejsca 

żerowania. Opis takich działań zrealizowanych w północnym Izraelu, wraz z oceną kosztów 

różnych metod zapobiegania presji kormoranów (a także pozostawienia hodowli bez ochrony) 

przedstawia praca Shy i in (2003). Wariant zorganizowanego, jednoczesnego płoszenia kilka 

razy dziennie w całej dolinie Hula był najtańszym z analizowanych wariantów ochrony 

stawów, ale też ptakom pozostawiono duże jezioro Galilejskie jako miejsce alternatywnego 

żerowania. Cały eksperyment autorzy pracy uważają za udany, dodatkowo nastąpiło 

polepszenie jakości wody w jez. Galilejskim, dzięki presji kormoranów na zooplanktonożerne 

ryby.  
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8.5.2. Odstrzał w celu zmniejszenia populacji kormoranów 

O ile strzelanie w celu wypłoszenia kormoranów z określonych siedlisk ma określoną 

efektywność, szczególnie przy zachowaniu opisanych wyżej zasad, o tyle określenie 

efektywności odstrzału w celu zmniejszenia populacji kormoranów jest bardzo dyskusyjne. 

W przypadku działań regionalnych (nawet w rozumieniu całych dużych państw) udaje się 

skutecznie zmniejszyć populację jedynie zimą na skrajach areału kormoranów (Izrael, 

Sardynia). W przypadku ptaków migrujących lub w krajach gdzie ptaki występują licznie 

zimą i pod wpływem pogody przemieszczają się między akwenami, brak jest jakiegokolwiek 

sukcesu. Dotyczy to przede wszystkim tych działań, gdzie dopuszcza się odstrzał ptaków 

w oderwaniu od lokalnych uwarunkowań (np. Francja, Bawaria). Publikacje wyników takiego 

odstrzału pokazują brak związku miedzy ilością zastrzelonych ptaków a ich liczbą 

stwierdzaną na danym obszarze. Keller i Lanz (2003) uważają wręcz, że intensywny odstrzał 

kormoranów na noclegowiskach w Bawarii (w trakcie jednej zimy zabijane jest nawet tyle 

kormoranów, ile jest średnio obserwowanych w całym landzie) doprowadził jedynie do 

większej dyspersji ptaków (wzrost liczby noclegowisk z kilkudziesięciu do ponad 100) 

i w efekcie do powodowania przez nie większych szkód z racji żerowania w coraz mniejszych 

rzekach. Podobnie Marion (2003) zauważa, że wzrost liczby kormoranów we Francji 

następował zarówno w tych departamentach, gdzie odstrzał był prowadzony i w tych, gdzie 

nie był. Jednym z wytłumaczeń jest fakt, ze odstrzał zmniejsza konkurencję 

wewnątrzgatunkową ograniczając naturalną śmiertelność kormoranów i nie zatrzymuje 

wzrostu populacji do poziomu równowagi (gdy śmiertelność spowodowana ograniczeniem 

np. dostępnego pokarmu jest równoważona rekrutacją).  

Do podobnych wniosków prowadzą opisane modele populacyjne np. Frederiksen i in. 

(2001), które pokazują, że europejska populacja kormoranów nie ulega zmniejszeniu 

w wyniku odstrzału, przy jego aktualnej intensywności. Jakkolwiek jego zwiększenie (wg 

danych o wielkości populacji sprzed 10 lat – dwukrotne) może doprowadzić do zagrożenia 

populacji kormoranów i zmniejszania się ich liczby. Problematyczne jest tylko oszacowanie 

jak nakłady na tak prowadzoną akcję przełożą się na bilans zysków i strat, zarówno 

gospodarczych jak i środowiskowych. Wraz ze zwiększaniem odstrzału musi on być 

rozszerzany poza miejsca, gdzie kormorany wyrządzają największe szkody, gdyż największe 

liczby kormoranów występują na największych, najmocniej zeutrofizowanych zbiornikach. 

Sam odstrzał nie jest neutralny dla szeregu innych gatunków ptaków i stanu środowiska 

przyrodniczego. Wraz ze spadkiem populacji kormoranów zmniejszą się pozytywne aspekty 

obecności kormoranów w zeutrofizowanych akwenach, ich presja na cenne gospodarczo 
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stawy, ale i najatrakcyjniejsze dla kormoranów z racji dużego zagęszczenia ofiar, nie 

zmniejszy się proporcjonalnie do zmniejszania się ogólnej populacji. Nie wiadomo też czy 

modele oparte na bieżących parametrach populacji prawidłowo oceniają efekt wzrostu podaży 

pokarmu po zredukowaniu populacji kormoranów, co może doprowadzić do zmiany 

parametrów populacji (wzrost sukcesu lęgowego, długości życia czy przeżywalności nie 

zastrzelonych ptaków). No i na koniec trzeba zauważyć, że społeczny odbiór masowego 

zabijania kormoranów będzie zdecydowanie negatywny, szczególnie w świetle wiedzy o tych 

ptakach (jako szkodniki są postrzegane tylko przez grupy zawodowo lub hobbystycznie 

związane z gospodarką rybacką i nie jest to prawdą w odniesieniu do większości populacji). 

Próbę redukcji populacji kormoranów przez masowy odstrzał ptaków tuż po zakończeniu 

sezonu lęgowego podjęto w Niemczech, ale właśnie szeroki sprzeciw społeczny doprowadził 

do zaprzestania tych działań.  

8.6. Działania skierowane przeciwko lęgom 

O ile polowania na ptaki w okresie lęgowym są sprzeczne z dyrektywa ptasią 

i wszelkie próby legalizacji wiosennych polowań spotykają się z reakcją Komisji 

Europejskiej, o tyle derogacje z powodu zapobiegania poważnym szkodom w gospodarce są 

możliwe i są przez kilka państw stosowane (najwięcej w Danii i Szwecji). O ile jednak 

działania, w wyniku których niszczone są jaja czy puste gniazda nie budzą etycznych 

wątpliwości, o tyle zabijanie piskląt czy dorosłych ptaków w okresie lęgowym (w wyniku 

czego pisklęta zdychają powoli z głodu) już jest etycznie wątpliwe i budzi społeczny 

sprzeciw. Przy dobrym rozpoznaniu lokalnych warunków możliwe jest skuteczne działanie 

już na etapie budowy gniazd i składania jaj. Działania przeciwko koloniom są dość tanie, ale 

zależne od lokalnych uwarunkowań. Bardziej kosztowne są też metody bardziej precyzyjne 

(jak olejowanie jaj).  

8.6.1. Zapobieganie powstawania nowych kolonii 

Akweny, w pobliżu których nie ma kolonii lęgowych przez kilka miesięcy są wolne od 

presji drapieżniczej kormoranów lub presja ta powodowana przez nielęgową frakcję ptaków 

młodocianych jest w realiach naszego kraju niewielka. Dodatkowo uwzględniając fakt 

żerowania kormoranów przede wszystkim w bezpośredniej bliskości kolonii lęgowych 

istnieją poważne korzyści z zapobiegania powstawania kolonii w sąsiedztwie miejsc 

z prowadzoną gospodarką rybacką. Jeżeli jednak presja na lęgowe kormorany będzie 

wywierana powszechnie, doprowadzi to, podobnie jak odstrzał na noclegowiskach, do 
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zwiększonej dyspersji populacji i prób lęgów w coraz bardziej niedostępnych i mniejszych 

akwenach. Dlatego działania takie powinny być realizowane przede wszystkim w miejscach 

intensywnie rybacko użytkowanych oraz koordynowane na poziomie województw.  

Zapobieganie powstawania nowych kolonii to działania prowadzone poza okresem 

lęgowym polegające na usuwaniu potencjalnych miejsc gnieżdżenia się ptaków (np. ścinanie 

drzew). Bardzo ważny jest jednak wiosenny monitoring obiektów i wypłaszanie ptaków 

z miejsc gdzie zaczynają budować gniazda oraz usuwanie miejsc gnieżdżenia lub, gdy to 

niemożliwe, usuwanie naniesionego przez kormorany materiału służącego do budowy gniazd 

(gdy np. ptaki gniazdują na ziemi, budynkach albo na cennych z różnych powodów 

drzewach). Wadą takich działań jest to, że ptaki wypłoszone w taki sposób szybko, nierzadko 

jeszcze w tym samym sezonie lęgowym, próbują przystąpić do lęgów w nowych miejscach.  

8.6.2. Zabijanie lub zamiana jaj 

Głównym powodem stosowania kłopotliwych w polskich warunkach manipulacji ze 

zniesieniami (prawie wszystkie kormorany gnieżdżą się na drzewach) jest fakt, że ptaki, które 

wysiadują martwe jaja nie próbują podjąć nowej próby gnieżdżenia się nie tylko w bieżącym 

sezonie, ale często też w następnych (co ma znaczenie, jeżeli jest ciągłość prowadzonych 

działań). Najczęściej stosowany sposób zabijania zarodków to pokrywanie jaj warstwą 

tłuszczu (olej roślinny), który zatyka pory w skorupie jaja, a zarodek się dusi. Ptaki nie są 

w stanie rozpoznać martwych jaj i kierowane instynktem kontynuują wysiadywanie. Można 

też jaja nakłuwać czy stosować inne metody zabijania zarodków, ale z racji niewielkich 

kosztów oleju roślinnego nie ma to większego sensu, gdyż jest dość kłopotliwe. Można też 

zamieniać jaja na atrapy, te w przeciwieństwie do martwych jaj nie psują się z czasem 

i najdłużej „trzymają” kormorany na legach.  

Metoda ta w Polsce, z racji tego, że większość kolonii znajduje się na drzewach, nie 

ma możliwości zastosowania na szerszą skalę. Sposobem na ominięcie konieczności 

wchodzenia do gniazd jest „śrutowanie” gniazd, czyli przestrzeliwanie ich śrutem od dołu. 

Trudno ocenić skuteczność tej metody (nie ma prac, w których by to opisano), ale nawet 

jeżeli śrut przechodzi przez dość grube gniazdo, to raczej nie da się tak zniszczyć wszystkich 

jaj w lęgu. Kormorany tymczasem składają więcej jaj niż są w stanie wychować piskląt 

i strata kilku jaj nie musi mieć wcale wpływu na ostateczny sukces lęgowy. Niezaprzeczalnie 

jednak ta metoda jest tania i najłatwiejsza do stosowania.  
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8.6.3. Redukcja lokalnej populacji lęgowej 

Działania takie są realizowane w kilku miejscach w Polsce, przeważnie decyzja 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska określa limit gniazd jakie muszą w kolonii 

pozostać, pozostałe gniazda są niszczone. Nie bardzo można w tym celu wycinać drzewa, 

najczęściej stosuje się strumień wody pod dużym ciśnieniem, który strąca gniazda z drzew. 

Ważne jest by zabiegi te były dokonywane na etapie zniesień (do połowy kwietnia).  

Innym sposobem redukcji lokalnej populacji jest zabijanie części ptaków dorosłych 

przebywających w kolonii. Dopóki dorosłe ptaki nie karmią piskląt są to działania etycznie 

zbliżone do zabijania ptaków poza okresem lęgowym, niemniej zabicie jednego z dorosłych 

ptaków nie powoduje automatycznie porzucenia lęgów przez pozostałego przy życiu partnera.  

8.7. Inne środki służące redukcji populacji kormoranów 

8.7.1. Schładzanie jaj w gniazdach poprzez odstraszanie rodziców  

Efektywne podczas niskich temperatur, szczególnie podczas nocy. Ptaki w kolonii 

wystraszane są przy pomocy broni laserowej, głośnych dzwięków, palenie ognisk itp. 

Efektywne jest np. schłodzenie od północy do rana przy temperaturze poniżej 7,5 
o
C.  

8.7.2. Strącanie gniazd przy pomocy helikoptera 

(Informacja ta pochodzi z nieoficjalnych, zagranicznych źródeł) 

W/g informatora metoda ta jest wysoce skuteczna i stosunkowo tania. Użyta podczas 

wysiadywania jaj może strącić z drzew większość gniazd w kolonii lęgowej. W Polsce 

nielegalna.  

  

8.8. Komentarz 

Większość wymienionych wyżej metod i środków ograniczania presji kormoranów 

jest mało efektywna, może być użyta w ograniczonym warunkach i jest stosunkowo 

kosztowna. Skuteczne mogą być działania skierowane na ograniczenie sukcesu lęgowego 

wsparte eliminacją części populacji ptaków latających.  
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10. Streszczenie 

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

Stowarzyszenie LGR „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” zostało utworzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, na 

podstawie uchwały zebrania założycielskiego w dniu 7 września 2009 r. i zostało 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 27 listopada 2009 r.  

Stowarzyszenie grupuje, na zasadzie partnerstwa, instytucje, organizacje i podmioty 

reprezentujące sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy, działające na terenie siedemnastu 

jednostek samorządowych Pojezierza – gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, 

Płaska, Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, 

Szypliszki, Wiżajny, miasta i gminy Rajgród oraz miasta Augustów.  

Dla terenu swojego działania, LGR opracowała i wdraża Lokalną Strategię Rozwoju 

Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LSROR). Stowarzyszenie ma 

przed sobą dwa główne cele: utrzymanie i rozwój zrównoważonego rybactwa na Pojezierzu 

Suwalsko-Augustowskim oraz poprawę warunków życia mieszkańców Pojezierza.  

Wody i gospodarka rybacka na obszarze działania LGR 

 

Jeziora położone na obszarze działania LGR są niezwykle zróżnicowane pod 

względem genezy i morfometrii. Oprócz głębokich jezior rynnowych, jak np. Hańcza, 

Szelment Wielki i Rospuda, występują jeziora rynnowo-wytopiskowe (np. Wigry) 

i wytopiskowe – zazwyczaj płytkie, o regularnej linii brzegowej. Według danych zebranych 

podczas sporządzania LSROR, w granicach objętych opracowaniem znajduje się 277 jezior 

(powyżej 1 ha), o łącznej powierzchni całkowitej 16 024,00 ha. Według Atlasu jezior Polski 

(IMGW, 1996) jezior o powierzchni powyżej 10 ha jest 150.. Zajmują one łączną 

powierzchnię 15823 ha. 

Do największych należą: Wigry (2 118,3 ha), Rajgrodzkie (1 503,2 ha), Gaładuś 

(728,6 ha), Sajno (522,5 ha), Białe Augustowskie (476,6 ha), Serwy (460,3 ha), Necko (400 

ha), Szelment Wielki (356,1 ha) i Pomorze (295,4 ha). 

Jeziora są zróżnicowane pod względem limnologicznym – na ogół są to dymiktyczne 

zbiorniki mezo-eutroficzne i eutroficzne. Reprezentują wszystkie rybackie typy jezior - od 

jezior sielawowych (np. Wigry, Hańcza, Gaładuś), poprzez leszczowe (np. Pomorze, Necko), 

sandaczowe (np. Wiżajny), linowo-szczupakowe (np. Bocznel) do jezior karasiowych.  
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W wodach rzek i jezior regionu występują: węgorz, amur biały, karp, karaś pospolity, 

karaś srebrzysty, kiełb, krąp, leszcz, lin, płoć, różanka, słonecznica, piekielnica, strzebla 

potokowa, kleń, jaź, jelec, boleń, ukleja, wzdręga, koza, piskorz, śliz, sum, szczupak, sieja, 

sielawa, troć jeziorowa, pstrąg potokowy, miętus, stynka, ciernik, głowacz białopłetwy, 

głowacz pręgopłetwy, jazgarz, okoń, sandacz i tołpyga. Osiem z nich: koza, piskorz, śliz, 

różanka, słonecznica, strzebla potokowa, głowacz białopłetwy i głowacz pręgopłetwy 

objętych jest całkowitą ochroną.  

W rybostanie dominują ryby niedrapieżne, zwłaszcza gatunki planktonożerne. 

Drapieżniki reprezentowane są głównie przez: szczupaka, okonia i węgorza, a w niektórych 

jeziorach także sandacza i suma. 

Na obwodach rybackich, ustanowionych przez dyrekcję Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie gospodaruje 10 przedsiębiorstw rybackich oraz 212 

indywidualnych użytkowników, którzy mają podpisane wieloletnie umowy użytkowania 

z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Dyrektorem RZGW 

w Warszawie. Większość obwodów, zwłaszcza tych o niewielkiej powierzchni wód 

użytkowanych jest przez osoby fizyczne. W wodach Wigierskiego Parku Narodowego 

gospodarkę rybacką prowadzą służby parku.  

Według danych LGR, w strukturze gatunkowej ryb odławianych przez pięciu 

największych rybackich użytkowników wód dominują gatunki karpiowate, których udział 

w całkowitych odłowach wynosi 48,4%. Ponadto odławia się ryby drapieżne - 26,2%, 

koregonidy - 22% i stynkę 3,3%. 

Struktura odłowów rybackich w poszczególnych zbiornikach wodnych jest bardzo 

zróżnicowana, wynikająca m.in. z odmiennym warunków siedliskowych (trofii i typu 

rybackiego), stosowania różnych technik połowowych, historii użytkowania oraz specyfiki 

zarybień. 

Średnia ważona wydajności rybackiej, określona przez respondentów ankiety (zebrano 

dane z ok. 50% powierzchni użytkowanych rybacko jezior), wyniosła w ciągu ostatnich 

trzech lat 11,2 kg/ha. Była ona niższa w przypadku podmiotów gospodarujących na dużych 

akwenach (np. PZW – 10,12 kg/ha, WPN – 9,32 kg/ha) niż przypadku niektórych małych 

jezior, gdzie pozyskiwano nawet kilkadziesiąt kg ryb z 1 ha powierzchni jeziora. Wydajność 

jezior na obszarze objętym LSROR jest wyższa niż jezior całego regionu mazurskiego 

(w roku 2010 wynosiła ona 8,32 kg/ha) (Mickiewicz 2011).  

Wody na obszarze objętym LSROR są sukcesywnie zarybiane różnymi gatunkami 

ryb. W badaniach ankietowych uzyskano szczegółowe dane dotyczące zarybień 59 jezior 
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o łącznej powierzchni 7452,5 ha, czyli ok. 50% powierzchni akwenów użytkowanych 

rybacko. W ciągu trzech ostatnich lat do tych wód wprowadzone zostały następujące ilości 

materiału zarybieniowego: 

Rodzaj i ilość materiału zarybieniowego, wprowadzonego do 59 zbiorników wodnych, 

o łącznej powierzchni 7452,5 ha na obszarze objętym LSROR, w latach 2008-2010. 

Gatunek Rodzaj materiału Ilość 

szczupak  wylęg 18 989 tys. 

szczupak narybek 528 kg 

lin narybek 153 kg 

lin kroczek 2108 kg 

Karp kroczek 30 kg 

Płoć narybek 20 kg 

karaś narybek 255 kg 

sielawa wylęg 2 278 17 tys. 

węgorz narybek 306,9 kg 

sum narybek jesienny 482,4 kg 

sandacz narybek jesienny 24,5 tys. 

sandacz narybek letni 169 tys. 

sieja  narybek 40 tys. 

sieja wylęg 4 649 tys. 

troć jeziorowa smolty 122,4 kg 

troć jeziorowa narybek 176 tys. 

pstrąg potokowy narybek 64 tys. 

 

Łączny koszt tych zarybień w latach 2008-2010 wyniósł 1 990 793 zł, czyli rocznie 

średnio 88,8 zł/ha użytkowanych wód. Jest to wartość ponad dwukrotnie wyższa od średniej 

krajowej (41,60 zł/ha) (Mickiewicz 2011). 

Kormoran w oczach rybackich użytkowników jezior 

Według opinii około połowy respondentów, liczebność kormorana w ostatnich latach 

jest względnie stała, pozostali zauważają, iż jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku kormoran 

był rzadkością, obecnie jest liczny, a jego populacja choć nieznacznie, ale z roku na rok 

powiększa się. 

Na opinię o kormoranach niewątpliwie wpływać mogą obserwacje widocznych 

skutków ich obecności Na większości jezior, gdzie kormorany są nieliczne, bądź pojawiają 

się stadami jedynie na przelotach, rybacy nie dostrzegają przekształceń środowiska. 

Zniszczenia roślin, w tym usychanie drzew obserwowane jest wyłącznie w miejscach 

regularnego przebywania tych ptaków, np. na wodach, gdzie gospodarkę rybacką prowadzi 
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PZW, łączną powierzchnię terenów lądowych zniszczonych przez kormorany oceniono na ok. 

2 ha, a w Wigierskim Parku Narodowym na 0,82 ha.  

Na pytanie „Jak oceniasz wpływ kormorana na rybostan i środowisko?” zdecydowanie 

przeważały odpowiedzi wskazujące na negatywny wpływ tego ptaka, zarówno na gospodarkę 

rybacką, jak i przyrodę. W kolejności od najbardziej do najmniej krytycznych ocen, zwracano 

uwagę na: 

 wyżeranie i okaleczanie ryb 

 straty gospodarcze 

 niekorzystne zmiany struktury gatunkowej rybostanu 

 zniszczenia roślinności w strefie brzegowej 

 zanieszczyszczanie wód odchodami 

 zanieczyszczenia pomostów 

Dwóch respondentów przyznało jednak, iż kormoran jest ważnym składnikiem 

różnorodności biologicznej w regionie. 

Zdecydowana większość użytkowników rybackich nie podejmowała prób 

ograniczania liczebności kormoranów. Niektórzy starali się płoszyć ptaki, jednak bez 

widocznego efektu w postaci zmniejszenia ich liczebności, bądź występowali o pozwolenie 

na odstrzał. Skuteczność tych działań oceniana jest krytycznie (np. dlatego, że odstrzały 

prowadzone są wczesną wiosną i jesienią, nie zaś w okresie najbardziej intensywnego 

żerowania kormoranów), choć zauważa się, że być może dzięki płoszeniu i odstrzałom, 

populacja nie rośnie jeszcze szybciej. 

Prawie wszyscy ankietowani uważają, że należy podejmować działania ograniczające 

negatywne skutki presji kormorana na przyrodę i gospodarkę rybacką, poprzez: 

 redukcję liczebności dorosłych ptaków – odstrzał. 

 zmniejszenie sukcesu lęgowego – niszczenie gniazd, chłodzenie złożonych jaj, 

płoszenie w okresie lęgowym, 

 ograniczenie liczby kolonii lęgowych, niedopuszczanie do tworzenia nowych, 

 zniesienie ochrony kormorana, 

 zapewnienie odszkodowań dla rybackich użytkowników z tytułu ponoszonych strat, 

 określenie dopuszczalnej wielkości populacji kormoranów na tym terenie. 
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Występowanie kormorana 

W Polsce występuje mniejszy od nominatywnego podgatunek P. carbo sinensis (Shaw 

et Nodder, 1801), który buduje gniazda głównie na drzewach (obecnie w Polsce nie ma 

naziemnych kolonii, które wyjątkowo były zakładane w przeszłości). Kolonie istnieją 

zarówno na wybrzeżu Bałtyku jak i nad różnego typu zbiornikami śródlądowymi, najczęściej 

na niedużych wyspach. Większość europejskiej populacji sinensis jest wędrowna, kormorany 

te zimują nad wolnymi od lodu wodami w Europie oraz w basenach Mórz Czarnego 

i Śródziemnego (Cramp i Simmons 1977, van Eerden i in. 1995). Od 2005 r. kormorany 

zimują na południu Polski wykorzystując niezamarzające zbiorniki jako bazy wypadowe na 

rzeki podgórskie (Krzywosz, Traczuk 2011).  

Anatomia i morfologia 

Wśród ptaków wodnych o wysokim stopniu specjalizacji kormoran wyróżnia się dużą 

wszechstronnością. Kormoran, używając terminologii sportowej, dysponuje znakomitymi 

warunkami fizycznymi i jest „dobry” w na ogół wykluczających się wzajemnie 

umiejętnościach. Znakomicie pływa i nurkuje, lata wytrwale, sprawnie porusza się po 

konarach drzew, co nie jest częstą umiejętnością wśród pływaków. Jedynie na lądzie chodzi 

dość nieporadnie.  

Zamieszkujący Polskę kormoran czarny jest silnym ptakiem wielkości małej gęsi, 

jednym z największych kormoranów. Długość jego ciała wynosi 80-90 cm łącznie z 15-17 

centymetrowym ogonem. Dorosły samiec kormorana waży od 1,5 do 3 kg, samica jest 

o niespełna 10% lżejsza, ale skrajne wielkości zachodzą na siebie. Dymorfizm płciowy w 

postaci minimalnych różnic ubarwienia białych części głowy jest praktycznie niedostrzegalny 

(Koffijberg et v. Eerden 1995). Szyja długa, z 18 kręgami. Tułów smukły o „opływowym” 

kształcie. Nogi osadzone daleko w tyle, stanowiące sprawny narząd napędowy pływania, 

powodują pozycję stojącego ptaka bliską spionizowanej. Cztery palce spięte błoną pławną są 

zakończone silnymi pazurami, umożliwiającymi ptakowi pewne trzymanie się gałęzi. 

Ubarwienie ma czarne z metalicznym połyskiem, miejscami ciemno brunatne, co czyni ptaka 

dla obserwatora z pewnej odległości czarnym. Jedynie wokół dzioba, zachodząc na policzki, 

występuje biała plama, a skóra podgardla jest żółta. W szacie godowej u obu płci pojawiają 

się na głowie i szyi białe piórka, przez co wyglądają one jak oszronione, oraz biała plama na 

zewnętrznej stronic bioder, a na głowic niewielki, czarny czubek.  
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Efektem przystosowania do nurkowania są zarośnięte nozdrza i słabiej niż u innych 

ptaków spneumatyzowane kości. Wynikające stąd utrudnienie lotu kompensuje kormoran siłą 

mięśni. Ułatwia nurkowanie również brak zabezpieczenia skrzydeł przed zamoczeniem. 

Zmoczone pióra zwiększają ciężar właściwy kormorana niemal do ciężaru właściwego wody, 

gdy ciężar właściwy sprawnych lotników - rybitw jest o połowę mniejszy. Zmusza to 

kormorany do częstego suszenia skrzydeł, przy czym przybierają charakterystyczną pozycje 

stojąc, często na niewielkich wyniosłościach, z rozłożonymi skrzydłami i od czasu do czasu 

lekko nimi wachlując. Pływające kormorany są mocno zanurzone w wodzie, w czasie lotu 

sylwetka kormorana, z wyciągniętą szyją i ogonem, przypomina krzyż. Kormorany odzywają 

się przeważnie w miejscach grupowego przebywania (np. w koloniach lęgowych) i jest to 

rodzaj krakania (Cramp i Simmons 1977). Dorosły kormoran jest ptakiem raczej milczącym. 

Jedynie w okresie lęgowym, w trakcie toków oraz przy każdym przybyciu do gniazda 

w okresie lęgów, wydaje powitalny głos, trudny do opisania, gardłowy, chrząkająco-

charczący. Wydaje również ostrzegawcze „pokrzykiwania”. Natomiast pisklęta żebrzą 

nieustannie, co powoduje w kolonii, ciągły słyszany z daleka, hałas.  

Biologia 

Powrót kormoranów z zimowisk zależny jest od ustąpienia pokrywy lodowej wód, co 

następuje najwcześniej w końcu lutego, ale nierzadko dopiero w połowie kwietnia. Do 

rozrodu przystępują kormorany 3-letnie, w czwartym roku kalendarzowym. Po powrocie do 

kolonii kormorany przystępują do budowania gniazd i toków, w których biorą udział ptaki 

obu płci. Budulec gniazd stanowią gałązki drzew obłamywane z najbliższego otoczenia, 

zabierane z zeszłorocznych gniazd, lub „kradzione” z budowanych gniazd innych 

„nieuważnych” ptaków. Budowie gniazda towarzyszą toki, barwnie opisane np. przez 

Sokołowskiego (1953) i Kortlandta (1995), a polegające na wahadłowych, głębokich ruchach 

szyi, unoszenie skrzydeł, odsłanianiu białych plam po bokach ciała, po czym następuje 

kopulacja.  

Samica znosi 3-6, najczęściej 3 lub 4 jaja barwy blado niebiesko-zielonej pokryte białą 

kredową powłoką, często z brunatnymi plamkami pochodzącymi od wyściełających gniazdo 

roślin wodnych. W porównaniu z niebieskimi jajami czapli wydają się one prawie białe.  

Wysiadują oboje rodzice, przez 23-24 dni. Pisklęta, typowe gniazdowniki, rodzą się 

nagie i ślepe, a po kilku dniach pokrywają się ciemnym puchem. Karmione są przez oboje 

rodziców pół przetrawionymi rybami, które same wyciągają im z wola. Około 6 tygodniowe 
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pisklęta stoją już w gnieździe, lub na sąsiednich gałęziach, a po dalszych 2-3 tygodniach 

uzyskają zdolność lotu. W ostatnich dniach lipca kolonia zwykle pustoszeje, a młode i stare 

ptaki rozpraszają się i występują gromadnie na wielu zbiornikach wodnych.  

W Polsce, w nielicznych badaniach, sukces rozrodczy oscylował w pobliżu wartości 

2.0-2,7. Okres dyspersji polęgowej kończy wędrówka jesienna przeciągająca się do przełomu 

listopada i grudnia. Coraz częściej notuje się również wypadki zimowania na polskim 

wybrzeżu oraz na zbiornikach położonych na południu kraju.  

Niedojrzałe płciowo ptaki w okresie lęgowym bytują w dużych gromadach na 

wybranych wodach, nocując i odpoczywając na tych samych drzewach, co bywa fałszywie 

interpretowane jako kolonia lęgowa.  

Zdobywanie pokarmu 

Kormorany polują na ryby nurkując. Czynią to bardzo sprawnie, dzięki opisanym 

wyżej przystosowaniom, i pod wodą pływają szybko. Często polują gromadnie, płosząc ryby 

lub zapędzając je na płycizny. Ze schwytaną większą rybą wypływa kormoran na 

powierzchnię połykając ją od strony głowy. Duża koncentracja ptaków w jednym miejscu 

wymaga rozległego żerowiska dla zapewnienia dużej masy pokarmu. Zakładają kolonie 

lęgowe w skupiskach licznych jezior lub rozległych kompleksów stawów hodowlanych, 

w promieniu 15-30, a czasem nawet do 50 km od kolonii.  

Skład pokarmu 

Kormoran żywi się rybami, konsumując najczęściej gatunki w danym środowisku 

najliczniejsze i tym samym najłatwiej dostępne. W wodach słodkich Europy zjada 

najpospolitsze tam płocie Rutilus rutilus i w mniejszych ilościach wszystkie inne gatunki. 

Przejawia tu preferencję w stosunku do węgorzy Anguilla anguilla, gdyż w sporadycznych 

badaniach stanowią one do 30% składu pokarmu. Wykazuje również pewną awersję do 

leszcza powodowaną, być może, jego kształtem.  

W jeziorach północnej Polski, stanowiących żerowiska większości polskich 

kormoranów, dominującym składnikiem pokarmu jest nadal płoć, na którą w 2010 r. 

przypadało 33% masy. Kolejne miejsca zajmują: lin 17%, leszcz 15%, okoń 11%, szczupak 

10%. Węgorz z powodu wieloletniego braku zarybień występuje obecnie w mniejszej ilości 

(Krzywosz, Traczuk 2011).  
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Autorzy nowszych badań wykazują wielkość dobowej racji kormorana w przedziale 

390-680 g, co zależy od w głownej mierze od wydatku energii na zdobycie pokarmu 

i utrzymanie ciepłoty ciała (39
o
C). Porcja 400 g ryb, zależnie od gatunku, dostarcza 

kormoranowi od 60 do 150 kalorii na l kg wagi ciała. Kolonia złożona ze 100 gniazd 

konsumuje ich w ciągu sezonu lęgowego około 29 ton ryb. Pozyskanie takiej ilości ryb 

wymaga odpowiednio rozległego żerowiska. Dlatego też kormorany żerują w promieniu do 

30 km, a wyjątkowo nawet 50 km od kolonii.  

Ekologia kolonii 

Jednym z najbardziej frapujących zjawisk w życiu wielu gatunków ptaków jest 

kolonijne gnieżdżenie się, właściwe także kormoranom.  

Czynnikiem decydującym o lokalizacji i liczebności kolonii jest w pierwszym rzędzie 

zasobność żerowisk. Spośród kolonii polskich, zdecydowana większość znajduje się nad 

jeziorami, choć nie zawsze stanowiły one wyłączne żerowisko.  

Drugim czynnikiem warunkującym obecność kolonii jest możliwość umieszczenia 

gniazd. W Polsce do gniazdowania wykorzystują drzewa, zwłaszcza rosnące na wyspach. 

Zawsze jednak zakładają gniazda w miejscach najwyższych w istniejącej sytuacji.  

Kormorany są ptakami o wybitnym instynkcie socjalnym. Do roku 1976 wszystkie 

kolonie w Polsce były koloniami mieszanymi z czaplami siwymi.  

Przejawem instynktu socjalnego jest również wielkość kolonii. Choć ogranicza ją 

zasobność żerowisk, a w mniejszym stopniu również możliwość budowy gniazd, to jednak 

w istniejących warunkach kormorany dążą do maksymalnego wykorzystania tych możliwości 

i lęgów w największym liczebnie skupisku. W Polsce najliczniejsza od lat jest kolonia 

w Kątach Rybackich, której liczebność w szczycie rozwoju przekraczała 10000 par. 

Największa kolonia jeziorowa w kraju, mieszcząca się na wyspie jeziora Warnołty 

(sąsiędztwo Mamr), w 2011 r. liczyła 1447 gniazd (Krzywosz, Traczuk 2011).  

Współlokatorzy, goście i rabusie kolonii 

Instynkt socjalny kormoranów nie przejawia się wyłącznie w obrębie gatunku, ale 

obejmuje również inne ptasie społeczności. Najliczniejszymi i najczęstszymi 

współmieszkańcami kolonii są czaple.  

W dwugatunkowej kolonii niewątpliwie uprzywilejowany jest silniejszy kormoran. 

Kormorany zajmują najwyższe lub najwyżej stojące drzewa. Jeśli oba gatunki gnieżdżą się na 
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tym samym drzewie, kormorany zajmują zawsze najwyższe partie. Kormorany zajmują 

również centralną część kolonii, czaple jej obrzeża, tworząc „dzielnice” zasiedlone przez 

poszczególne gatunki. Rzadkimi współmieszkańcami kolonii bywają gawrony Corvus 

frugilegus. W pobliżu kilku mazurskich kolonii gnieżdżą się bieliki Haliaeetus albicilla 

regularnie karmiąc się pisklętami czapli i kormoranów. W okresie wysiadywania jaj i wylęgu 

piskląt drapieżnikiem najsilniej redukującym sukces lęgowy kormoranów jest wrona Corvus 

corone. Mimowolnymi niszczycielami kolonii mogą też być bobry.  

Oddziaływanie kolonii na fitocenozy 

Wtargniecie licznej, zwartej grupy ptaków, jaką tworzy kolonia lęgowa kormoranów, 

musi wprowadzić drastyczne zakłócenia w funkcjonowaniu opanowanego przez nie biotopu. 

Najistotniejszym czynnikiem destrukcyjnym są stale wprowadzane związki azotowe, 

stanowiące końcowy produkt przemian materii ptaków. Duże ilości silnie żrącego kału 

powodują zamieranie ochlapanych nim roślin oraz przenawożenie gleby, aż do jej zatrucia. 

Już w pierwszym roku istnienia kolonii drzewa z gniazdami, oraz runo pod nimi, poryte są 

białym nalotem, pod którym ginie ich zieleń. Przy dużym zagęszczeniu gniazd zajętych 

fragment lasu z daleka przedstawia się jako biała plama na tle otaczającej ją zieleni.  

Spośród drzew najbardziej wrażliwe na toksyczne działanie odchodów są drzewa 

iglaste. Wiele świerków zamiera już w pierwszym roku. W roku następnym może zginąć już 

50% sosen, po najdalej 5 latach zamierają wszystkie. Drzewa liściaste: dęby, buki i lipy, 

wydają się dłużej opierać toksycznemu działaniu wydalin 

Wpływ kormorana na jakość wód 

Kormoran jest ptakiem ściśle związanym ze środowiskiem wodnym i przebywa 

głównie w tym środowisku lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Główna część jego odchodów 

jest wydalana w koloniach lęgowych i pobytowych, które z reguły ulokowane są 

w bezpośrednim sąsiedztwie jezior i łatwo przenikają do wód. W 2011 r. odłowy ryb przez 

kormorany na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

wyniosły około 170 ton. Gdyby przyjąć, że tylko połowa biogenów pochodzących 

z odchodów kormoranów trafiła do wód LGR, to byłaby to ilość ekwiwalentna do fosforu 

zawartego w 85000 m
3
 ścieków nieoczyszczonych bądź w spływach powstałych w efekcie 

miesięcznego przebywania nad wodami LGR około 3000 tys. turystów.  
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Niekorzystny wpływ kolonii kormorana na chemizm i stan sanitarno-bakteriologiczny 

wód Jeziora Długiego Wigierskiego wykazały badania Wiśniewskiej i inn. (2007). Na tym 

samym stanowisku badania prowadzone przez Gmitrzuk (2004) wykazały również negatywny 

wpływ kolonii kormorana na runo, krzewy i drzewostan.  

Kormoran w Europie 

Kormoran zasiedlił Europę w holocenie, w okresie borealnym, przed około 8-9 

tysiącami lat. Nie był jednak przedmiotem łowiectwa, nie konkurował z ekstensywnym 

rybołówstwem, gnieździł się zwykle w słabo penetrowanych rejonach i nie znajdował się 

w kręgu zainteresowań człowieka.  

Pierwsza konfrontacja z nim nastąpiła w końcu XVIII i na początku XIX wieku. 

W konsekwencji tych działań kormoran zniknął jako ptak lęgowy w wielu krajach i do lat 

czterdziestych biegłego stulecia przetrwał tylko na nielicznych stanowiskach. Od roku 1973 

rozpoczął się powolny wzrost populacji, który w ramach ogólnoeuropejskiej „eksplozji” 

przybrał na sile od 1982 r. - w ciągu ostatnich 12 lat średnio o 25% rocznie.  

Od tego czasu obserwowany jest dalszy intensywny wzrost liczebności populacji 

kormorana szczególnie w strefach jeziornych. W 2006 r. populacja europejska liczyła już 

160000 – 170000 par gniazdujących. W Niemczech wzrosła do 23000 par lęgowych (2009 r.), 

a w Polsce do ponad 29000 par lęgowych i 140000 szt. po lęgach (2010 r.).  

Kormoran w Polsce 

Po II wonie światowej kolonie lęgowe w Polse objęto ochroną rezerwatową a wzrost 

liczebności uznawano za sukces polskiej polityki „ochroniarskiej”.  

Niestety „eksplozja” populacji kormorana w następnych latach oraz zachowawcze 

postępowanie lobby ornitologicznego przynosi coraz większe szkody środowisku wodnemu, 

którego ryby są ważnym składnikiem.  

Poprzednia ogólnokrajowa inwentaryzacja kormorana miała miejsce w 1992 r. 

Stwierdzono obecność 32 kolonii lęgowych oraz 8260 gniazd, z czego 3860 gniazd na 

Mierzei Wiślanej.  

Inwentaryzacja kormorana przeprowadzona w 2010 roku, wykazała obecność 55 

kolonii lęgowych i około 29000 gniazd, z czego 1/3 na Mierzei Wiślanej (Bzoma 2010).  

Przyjmując, że ptaki niegniazdujące stanowiły 50% liczebności ptaków lęgowych, 

a sukces rozrodczy wynosił 2,2 szt./gniazdo, to w 2010 r., po sezonie lęgowym, cała 
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populacja kormorana w Polsce liczyła około 140000 sztuk. Zjadła ona łącznie około 10600 

ton ryb, z czego około 7100 ton na śródlądziu, w tym około 4700 ton na jeziorach, i 2400 ton 

na stawach, zbiornikach wodnych i rzekach (Krzywosz, Traczuk 2011).  

Wpływ kormoranów na rybostan jezior północno-wschodniej Polski 

W gospodarce rybackiej regionu północno-wschodniej Polski, jeziora odgrywją 

dominującą rolę. Na wschód od Wisły znajduje się 130936 ha jezior, co stanowi 48,5% 

całkowitej powierzchni jezior w Polsce. W skład tego regionu wchodzi również obszar 

działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Dla całego 

regionu corocznie zbierane są dane dotyczące gosopdarki rybackiej, wielkości i składu 

gatunkowego zarybień i odłowów oraz innych wskaźników, co pozwala ocenić aktualny stan 

rybactwa jeziorowego. Od szeregu lat coraz większy wpływ na ichtiofaunę, a tym samym i na 

rybactwo jeziorowe wywiera rosnąca presja kormorana, co ilustruje poniższa tabela.  

Lokalizacja kolonii i liczebność gniazd w północno-wschodniej Polsce 

Liczebność i lokalizacja gniazd jeziorowych kolonii kormoranów na wschód od Wisły 

L.p. Nazwa jeziora 
Lata 

1992 2005 2009 2010 2011 

1 Czerwica 170 215 71 - 0 

2 Dobskie 680 567 618 588 588 

3 Gaładuś 146 548 476 441 451 

4 Gawlik 26 50 16 15 2 

5 Gołdopiwo - - 180 191 176 

6 Inulec - 17 - - 0 

7 Jaśkowskie - 112 231 - 268 

8 Klebarskie - - 123 108 123 

9 Niegocin 86 - - - - 

10 Kurki - 40 - - - 

11 Limajno - 47 121 127 93 

12 Łasińskie - 79 76 - 62 

13 Łaśmiady - 317 418 359 413 

14 Marąg 434 431 509 554 485 

15 Mielno 133 42 - - - 

16 Nidzkie - - 171 189 337 

17 Omulew - - 63 164 155 

18 Pilwąg - 37 - 14 0 

19 Płaskie - - 18 - 0 

20 Rańskie 134 100 149 - 249 

21 Rucewo Wielkie - - - - 95 
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L.p. Nazwa jeziora 
Lata 

1992 2005 2009 2010 2011 

22 Rydzówka 310 646 657 595 576 

23 Sasek Mały 115 100 173 - 224 

24 Sasek Wielki 47 50 85 95 104 

25 Selęt Wielki - - 27 - 65 

26 Selmęt Wielki 80 - - - - 

27 Serwy 13 62 141 174 172 

28 Warnołty - 295 1345 1401 1447 

29 Wulpińskie 18 345 186 305 361 

Razem 2392 4100 5854 6160 6446 

 

Wpływ tego ichtiofaga na rybostan jest w tym regionie jest dominujący. Zjada on 

ponad dwukrotnie więcej ryb niż pozostałe zwierzęta rybożerne łącznie.  

Skład gatunkowy i wielkości ofiar kormorana  

Liczebność, długość i masa ciała głównych ofiar kormoranów w zebranej próbie (13868 szt.) 

Gatunek 
Liczba 

(szt.) 

Długość (l.c.) i masa ryb 

min. średnia max. 

cm g cm g cm g 

płoć 5525 4,4 1,1 12,2 39,7 25,7 347,0 

okoń 3601 5,0 1,9 9,4 16,9 26,5 354,5 

ukleja 1656 5,0 1,3 9,7 11,1 13,7 30,1 

jazgarz 450 3,7 1,1 7,1 7,2 16,5 67,0 

krąp 336 5,5 3,4 11,1 26,7 19,6 114,6 

lin 324 6,0 4,7 20,1 234,1 29,2 641,7 

leszcz 1409 5,2 1,4 16,9 92,2 29,2 488,0 

karaś 119 5,6 5,9 10,4 38,6 19,2 172,9 

wzdręga 55 8,3 11,9 16,6 136,4 24,6 387,9 

szczupak 231 10,1 16,2 26,2 255,4 44,3 956,4 

węgorz 27 23,7 20,9 45,7 190,3 71,2 648,0 

sandacz 46 16,9 69,0 26,4 302,2 38,1 790,9 

karp 25 10,7 26,1 16,2 134,9 23,5 391,6 

 

Średnia masa ofiar kormorana wynosiła 44,2 g i u poszczególnych gatunków wahała 

się w szerokim zakresie – od 7,2 g u jazgarza do 302 g u sandacza. Najcięższe ofiary 

kormorana to: szczupak 956 g, sandacz 790 g, węgorz 648 g i lin 642 g.  
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Wielkość i skład diety kormorana 

Badania zapotrzebowania energetycznego kormoranów wskazują, że dzienna dawka 

pokarmowa zawarta jest w granicach 390-690 g ryb. Dla obszaru Polski najczęściej przyjmuje 

się dawkę 400g/szt.  

W Polsce na Mazurach kormorany przebywają od wczesnej wiosny do późnej jesieni, 

co odpowiada okresowi, co najmniej 200 dni.  

Roczne dawki wynoszą: 

 - kormoran niegniazdujący (0,4 kg/dzień x 200 dni) = 80 kg 

 - para kormoranów z młodymi (2,2 pisklęta) = 285,6 kg.  

(2 szt. x 140 dni bez karmienia młodych x 0,4 kg/dzień) + (2 szt. x 60 dni karmienia x 0,75 

kg/dzień) + (2,2 szt. x 95 dni samodzielnego żerowania po wylotach x 0,4 kg/dzień).  

W 2010 r. kormorany bytujące na Mazurach na obszarze 130936 ha jezior zjadły 2252 

ton ryb.  

Skład gatunkowy, liczebność, masa i udział procentowy ofiar w diecie kormoranów 

Gatunek kg % szt. % 

płoć 752005 33,4 18921183 39,1 

lin 376002 16,7 1606293 3,3 

leszcz 339978 15,1 3685958 8,2 

okoń 243163 10,8 14364926 27,3 

szczupak 218396 9,7 855021 1,9 

sandacz 83305 3,7 275699 0,5 

ukleja 60790 2,7 5499326 10,8 

krąp 42778 1,9 1602994 3,1 

karaś 31521 1,4 817453 1,7 

wzdręga 31521 1,4 231072 0,6 

karp 29269 1,3 216911 0,4 

węgorz 24766 1,1 130148 0,2 

jazgarz 9006 0,4 1258039 2,4 

miętus 4503 0,2 104505 0,2 

pozostałe
*
 4503 0,2 116778 0,3 

łącznie 2251513 100,0 49686312 100,0 

*
pozostałe (amur, boleń, certa, ciernik, kiełb, koza, sielawa, stynka, sum) 

Skład gatunkowy ryb i ich udział w całkowitej diecie kormorana, proporcjonalny do 

udziału w zebranej próbie w 3 koloniach wskazuje, że zarówno pod względem liczebności jak 

i masy dominuje płoć. Znaczący udział w diecie kormorana mają również gatunki zarybiane, 



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

142 

takie jak: lin, szczupak, sandacz i węgorz, na które przypada 32, 5% diety kormorana. 

Gatunki drapieżne (szczupak, sandacz, okoń i węgorz) stanowią ponad 25% jego diety.  

Relację pomiędzy wielkością populacji lęgowej kormoranów a wielkością połowów 

jeziorowych w ostatnich 25 latach przedstawia poniższy rysunek.  
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wydajność wędkarska

gniazda kormoranów

Trwającemu, od lat 80. ubiegłego wieku, intensywnemu wzrostowi liczebności populacji 

kormorana towarzyszy, głównie z tym związany, postępujacy spadek połowów ryb.  

Porównanie struktury odłowów ryb w 2010 r. (kg/ha) 

Gatunek 

Odłowy w kg/ha 

Rybacy Wędkarze Kormorany 

kg % kg % kg % 

płoć 1,1 13,9 3,5 25,9 5,7 33,4 

okoń 0,5 6,3 3,3 24,4 1,9 10,8 

szczupak 0,9 11,4 3,2 23,7 1,7 9,7 

leszcz + krąp 2,5 31,6 1,9 14,0 2,9 17,0 

lin 0,5 5,1 0,5 3,9 2,9 16,7 

węgorz 0,4 5,1 0,4 3,0 0,2 1,1 

sandacz 0,4 5,1 0,1 1,0 0,6 3,7 

karp 0,1 1,3 0,1 1,0 0,2 1,3 

pozostałe 1,5 21,4 0,4 3,2 1,1 6,2 

Razem 7,9 100,0 13,4 100,0 17,2 100,0 
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Zestawienie masy i składu gatunkowego ryb wyławianych przez rybaków, wędkarzy 

i kormorany, na badanym tereniew 2010 r. wskazuje, że największym rybackim 

użytkownikiem jezior jest kormoran wyławiający, średnio w regionie, 17,2 kg/ha. W stosunku 

do połowów rybackich, liczonych w masie ryb, kormoran łowi tylko mniej węgorza, siei 

i sielawy. Od wędkarzy kormoran wyławia więcej płoci, leszcza z krąpiem, lina, sandacza 

oraz karpia i ma bardzo znaczący udział w połowach szczupaka i okonia – gatunków 

preferowanych przez wędkarzy.  

Ponad dwukrotna przewaga wielkości połowów kormorana nad połowami rybackimi 

w masie odławianych ryb drastycznie rośnie przy porównaniu ilości odławianych sztuk. 

Dysproporcje ilościowe w strukturze połowów rybaków i kormoranów w 2010 r. (szt./ha) 

Gatunek 

Połowy Relacje 

odłowów 

w sztukach 

rybacy: 

kormorany 

Kormorany Rybacy 

Średnia 

masa (g) 
szt./ha 

Średnia 

masa (g) 
szt./ha 

płoć 39,7 144,6 150 7,3 1:19,8 

okoń 16,9 111,2 150 3,3 1:33,7 

lin 234,1 12,3 500 1,0 1:12,3 

szczupak 255,4 6,5 1300 0,7 1:9,3 

sandacz 302,2 2,1 1500 0,3 1:7,0 

węgorz 190,3 1,0 1000 0,4 1:2,5 

 

W sztukach, kormoran poławia, w stosunku do rybaków: 34 razy więcej okonia, 20 

razy więcej płoci, 12 razy więcej lina, 9 razy więcej szczupaka, 7 razy więcej sandacza i 2,5 –

krotnie więcej węgorza.  

Podobne dysproporcje w ilości poławianych sztuk zachodzą również w relacji 

połowów kormorana do połowów wędkarskich.  

Relacje presji kormorana do składu gatunkowego i wielkości zarybień 

W przypadku cennych przyrodniczo i gospodarczo gatunków ryb zarybienia są bardzo 

ważnym elementem utrzymującym ich liczebność na odpowiednim poziomie. Koszt zarybień 

jest poważnym obciążeniem gospodarstw rybackich, gdy tymczasem wielkość ofiar 

kormorana odpowiada właśnie wielkością narybkowi, który dodatkowo kosztuje więcej niż ta 

sama masa ryby towarowej.  



Wpływ kormorana na populacje ryb w zbiornikach wodnych na obszarze LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

144 

Relacje pomiędzy wartością ryb odłowionych przez kormorany 

a wartością materiału zarybieniowego w 2010 r. 

Gatunek 

Kormorany Rybacy 
Relacja 

kosztów 

rybacy: 

kormorany 

(połowy) (zarybienia) 

wielkość 

odłowu 

kg/ha 

średnia 

masa 

sztuki 

g 

sortyment 
cena

1) 

zł/kg 

wartość 

odłowu 

kormoranów 

zł/ha 

wartość 

zarybień
2) 

zł/ha 

szczupak 1,67 255 kroczek 13,00 21,71 12,40 1:1,8 

sandacz 0,64 302 kroczek 18,10 11,58 2,49 1:4,6 

lin 2,87 234 kroczek 14,50 41,62 2,32 1:17,9 

węgorz 0,19 190 
zarybie- 

niowy 
50,00 9,50 5,60 1:1,7 

1)
 ceny stosowane w 2009 r. (Mickiewicz 2010), 

2)
 Mickiewicz 2011 

Przeciętna wielkość osobnicza ryb gatunków zarybianych, takich jak szczupak, 

sandacz, lin i węgorz padających łupem kormorana, kwalifikuje je do kategorii materiału 

zarybieniowego. Ich wartość, liczona w cenach materiału zarybieniowego, znacząco 

przekracza wartość materiału zarybieniowego tych gatunków użytego do zarybień.  

Aby tylko zrekompensować straty w zarybieniach, wynikające z żerowania kormorana 

to powinny one być one wyższe od stosowanych: szczupaka 1,8 razy, sandacza 4,6 razy, lina 

18 razy i węgorza 1,7 razy.  

Z powyższego wynika, że w liczbach bezwzględnych, łupem pada nie tylko cały 

wpuszczany materiał zarybieniowy, ale również znaczna część młodzieży ryb pochodząca 

z rozrodu naturalnego.  

Brak efektów tych zarybień już obecnie determinuje dalsze załamanie się produkcji 

tych gatunków ryb w nadchodzących latach.  

Zasoby jezior 

W jeziorach Polski, podobnie jak w jeziorach całej niziny europejskiej, wielkość 

biomasy ryb mieści się najczęściej w granicach 120-150 kg/ha (Windberg, Bauer 1971, 

Szczerbowski 1981). Z wielu prac przytaczanych przez Szczerbowskiego (1981) wynika, 

że u ryb żyjących w naszych jeziorach stosunek produkcji do biomasy (P/B) mieści się 

w granicach 0,3-0,7 i wynosi średnio 0,5. Tak więc całkowita roczna produkcja ryb 

w jeziorach kształtuje się na poziomie około 75 kg/ha. W/g Manna (1969) i Zawiszy (1973), 

dla zachowania ciągłości produkcji i utrzymania dalszych możliwości produkcyjnych 

populacji ryb, połowy nie powinny przekraczać 25% produkcji całkowitej. Dopuszczalna 
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wielkość połowów nie powinna więc przekraczać 20 kg/ha. Obecny poziom połowów 

rybaków jeziorowych i wędkarzy oraz zwierząt drapieżnych (z wyłączeniem kormorana) 

przekracza 25 kg/ha, a nadwyżka połowów ponad pożądany poziom jest rekompensowana 

(niestety z powodów żerowania kormoranów tylko teoretycznie) poprzez zarybienia 

prowadzone przez rybackich użytkowników jezior.  

Wpływ kormorana na gospodarkę jeziorową 

Negatywny wpływ kormorana na gospodarkę jeziorową to: 

 konsumpcja ryb znacznie już przewyższająca wielkością połowy rybackie; 

 olbrzymia ilość ofiar z racji ich stosunkowo małych rozmiarów. Ofiary kormorana są 

około 10 razy mniejsze niż w połowach rybackich i kilkukrotnie mniejsze niż 

w połowach wędkarskich; 

 awersja do leszcza pogłębiająca jego niepożądaną dominację w jeziorach; 

 stosunkowo duży udział w diecie kormorana gatunków drapieżnych i innych cennych 

gatunków, prowadzący do zubożenia bioróżnorodności wód; 

 spadek efektywności zarybień, które są w coraz większym stopniu formą dokarmiania 

kormorana, i w coraz mniejszym stopniu spełniają przyświecające im cele; 

 nadmierny stres ryb poddanych dużej presji kormorana; 

 wzmożone nosicielstwo chorób pasożytniczych.  

W 2010 r. kormorany zjadły w kraju łącznie około 10600 ton ryb, z czego około 7100 

ton na śródlądziu, w tym około 4700 ton na jeziorach (17, 2 kg/ha), i 2400 ton na stawach, 

zbiornikach wodnych i rzekach.  

Wysoka i nadal rosnąca liczebność populacji kormorana już spowodowała spadek 

ogólnej produkcji ryb i spadek efektywności zarybień, co w konsekwencji prowadzi do 

zaniku gatunków zarybianych, w tym szczególnie gatunków drapieżnych, osłabienia i zaniku 

tradycyjnego rybactwa i wędkarstwa oraz fiaska, na naszych wodach, ogólnoeuropejskiego 

projektu odbudowy i ochrony populacji węgorza europejskiego.  

Uważamy, że na jeziorach do zaakceptowania może być populacja kormorana licząca 

nie więcej niż 4400 par gniazdujących, tak jak to miało miejsce w Polsce w 1992 r. Jej 

konsumpcja wynosiłaby około 6 kg ryb/ha, a więc w przybliżeniu tyle ile zjadają wszystkie 

pozostałe zwierzęta rybożerne.  
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Kormoran na obszarze działania LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

 

Kolonie lęgowe oddziałujące na wody LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 

Kolonie lęgowe i pobytowe 

Jezioro Serwy (53°54'N, 23°12
'
E), gmina Płaska.  

Na wyspie u zach. brzegu jeziora, porośniętej starodrzewem sosnowym, w istniejącym 

czaplińcu, lęgi 4 par kormoranów stwierdził w 1979 r. T. Uchimiak. Również w następnych 

latach, lecz prawdopodobnie nie corocznie, było tam po kilka gniazd, a w roku 1991 - 31 

i w 1992 - 13, obok 87 gniazd czapli. Obserwacje prowadzone przez IRS od 2005 r. 

wykazały, że czaple na wyspie już nie występowały, natomiast z roku na rok rosła liczba 

gniazd kormoranów. 

Rok 
Liczba gniazd 

kormoranów 

2005 62 

2009 141 

2010 174 

2011 172 
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Jezioro Gaładuś (54°12'N, 23°24'E), gmina Sejny.  

Na największej z wysp granicznego z Litwą, rynnowego jeziora, stwierdzono w roku 

1991 istnienie dwugatunkowej kolonii ze 134, a w roku następnym 146 gniazdami 

kormoranów. Informacje miejscowej ludności oraz stopień zniszczenia drzew pozwalają 

przypuszczać, co najmniej kilkuletnie istnienie kolonii przed 1991 r.  

Obserwacje prowadzone przez IRS od 2005 r. wykazały, że liczebność gniazd 

kormorana i czapli w badanym okresie nie ulegała drastycznym zmianom. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba 

gniazd 

kormorana  

548 480 555 588 476 441 588 

Liczba 

gniazd 

czapli 

brak 

danych 
60 52 103 112 77 107 

 

Na kilka jezior leżących na obszarze LGR oddziaływuje również kolonia 

zlokalizowana poza obszarem LGR, która gniazduje na jeziorze Laśmiady.  

Na wody leżące na obszarze LGR, prócz kolonii lęgowych, oddziaływuje również 

kolonia pobytowa zlokalizowana na jeziorze Długim Wigierskim. Obecność tej kolonii 

notowana jest od połowy lat 90. W sezonie lęgowym, a więc przed zasileniem jej ptakami po 

odbytych lęgach w okolicznych koloniach lęgowych, jej liczebność wynosi około 200 szt., po 

tym okresie wzrasta nawet do ponad 1000 szt. Żerują one głównie na jeziorze Wigry.  

Część wód obszaru LGR Pojezierze Suwalsko – Augustowskie jest w zasięgu 

penetracji kolonii pobytowych zlokalizowanych na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Ełku, 

na jeziorze Selmęt Wielki (około 1000 szt.) i Sawinda (około 70 szt.) oraz Woszczele (około 

70 szt.). 

Wielkość i rozkład presji kormorana na jeziorach Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Pojezierze Suwalsko – Augusrtowskie” w 2011 r.  

Na obszarze LGR występuje 150 jezior (powyżej 10 ha) o łącznej powierzchni 

15823,0 ha.  

Kolonie lęgowe na wody LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” i wielkość ich 

konsumpcji przedstawia poniższa tabela.  
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Kolonia 

lęgowa 

Symbol 

kolonii 

Liczeb- 

ność 

gniazd 

(szt.) 

Roczna 

konsump- 

cja ryb 

przez 

kolonie 

(kg) 

Całkowita 

powierzch- 

nia wód 

w zasięgu 

oddziały- 

wania 

kormorana 

(ha) 

% wód 

LGR 

w 

zasięgu 

kolonii 

Powierz- 

chnia 

wód 

LGR 

w 

zasięgu 

kolonii 

(ha) 

Konsump- 

cja ryb 

przez 

kormorany 

na 

obszarze 

LGR 

(kg/ha) 

Konsump- 

cja ryb 

przez 

kormorany 

na 

obszarze 

LGR 

(kg) 

Serwy S 172 49123 10286 90 9257 4,77 44156 

Gaładuś T 451 128806 11967 55 6582 10,76 70822 

Łaśmiady G 413 117953 15732 12 1833 7,49 13729 

Razem  1036 295882 37985  17672  128707 

 

Kolonie pobytowe na wody LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

i wielkość ich konsumpcji 

Kolonia pobytowa 

Przybliżona 

liczebność 

w sezonie 

lęgowym (szt.) 

% kolonii 

żerujących 

na terenie 

LGR 

Wielkość 

konsumpcji 

na obszarze 

LGR (kg) 

Wielkość 

konsumpcji 

na obszarze 

LGR (kg/ha) 

Długie Wigierskie 200 100 16000 1,01 

Selment 1000 30 24000 1,51 

Sawinda 70 10 560 0,04 

Woszczele 70 10 560 0,04 

Razem 1340  41120 2,60 

 

Łączna konsumpcja ryb przez kormorany lęgowe i niegniazdujące, na obszarze LGR 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wyniosła: 128707 kg + 41120 kg = 169827 kg. Z 1 ha 

powierzchni wód LGR kormorany zjadały rocznie średnio 13,93 kg.  

Wielkość ta, zależna od usytuowania poszczególnych jezior w stosunku do kolonii 

lęgowych, mieściła się w zakresie od 7,37 do -18,13 kg/ha.  

W porównaniu do całego regionu, na obszarze LGR średnia presja kormorana była 

prawie o 22,6% niższa. Również, notowana tu presja maksymalna sięgająca 18,13 kg/ha 

ustępowała maksymalnej presji w regionie, sięgającej w niektórych jeziorach 38,5 kg/ha 

(Krzywosz, Traczuk 2011).  

Powyższe wyniki wskazują, że jeziora LGR dotyka stosunkowo niższa presja 

kormorana. Wielkość połowu ryb na tym obszarze przewyższa średnie połowy w regionie. 

Można więc wnioskować, że aktualne zasoby ryb nie są przyczyną mniejszej liczebności 
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kormorana na wodach LGR. Można również przypuszczać, że jeśli wielkość populacji 

kormorana w następnych latach utrzyma się na zbliżonym poziomie (jak dotychczas z roku na 

rok rośnie) to nasili ona swoją obecność głównie na północnym wschodzie regionu, a więc 

i na obszarze LGR „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”, gdzie dotychczas ich wzajemna 

konkurencja wewnątrzgatunkowa oraz konkurencja z rybakami i wędkarzami o pokarm, jest 

mniejsza.  

Status prawny kormorana 

Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikich ptaków [2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.]) nie dopuszcza już 

bezwarunkowej możliwości redukcji kormoranów, także w obrębach hodowlanych, gdyż wg 

jej zapisów, każde odstępstwo od ochrony gatunkowej dziko żyjących ptaków występujących 

naturalnie na terenie państw członkowskich wymaga wyczerpania procedury opisanej w Art. 

9 dyrektywy.  

Podstawowym warunkiem wprowadzenia odstępstw od ochrony jest brak innych 

zadowalających rozwiązań m. in. w celu zapobiegania poważnym szkodom w gospodarce 

rybackiej (ust. 1). Same zaś odstępstwa od ochrony gatunkowej muszą określać (zgodnie 

z ust. 2): 

 gatunki, do których odstępstwa mają zastosowanie,  

 dozwolone środki, sposoby lub metody chwytania lub zabijania,  

 warunki ryzyka oraz okoliczności czasu i miejsca, w przypadku których takie 

odstępstwa mogą być przyznane,  

 organ uprawniony do stwierdzania, że wymagane warunki zostały spełnione, oraz do 

decydowania, jakie środki, sposoby lub metody mogą być wykorzystywane, w ramach 

jakich limitów i przez kogo,  

 podjęte działania kontrolne.  

W praktyce oznacza to konieczność wydawania decyzji administracyjnych.  

Należy wszakże zwrócić uwagę, że ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody wyraźnie 

zaostrzyła kryteria oceny. Mianowicie według jej art. 56 ust. 4 zezwolenia mogą być wydane 

w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko 

występujących populacji chronionych gatunków oraz wynikają m. in. z konieczności 
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ograniczenia poważnych szkód w gospodarce, w szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej. 

RDOŚ musi przeto ocenić: 

1) czy istnieje rozwiązanie alternatywne (inne równie skuteczne sposoby ochrony przed 

szkodami w gospodarce rybackiej),  

2) czy zezwolenie nie zagrozi populacji czapli siwych, kormoranów czarnych lub wydr,  

3) czy zezwolenie jest konieczne dla ograniczenia nie jakichkolwiek, lecz tylko poważnych 

szkód w gospodarce rybackiej.  

Jeżeli RDOŚ uzna, że wchodzi w rachubę rozwiązanie alternatywne, albo 

że zezwolenie zagrozi populacji, albo że szkody grożące gospodarce rybackiej nie są 

szkodami poważnymi - to jest zobowiązany odmówić udzielenia zezwolenia, gdyż do 

odmowy zmusza go wtedy art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Nie ulega wszakże 

wątpliwości, że ocenę RDOŚ można podważać najpierw w postępowaniu odwoławczym, 

następnie w postępowaniu przed sądem administracyjnym. 

Metody ograniczania presji kormorana 

W opracowaniu przedstawiono przegląd metod stosowanych w Europie w celu 

ograniczania liczebności i presji kormoranów na rybostan. Należą do nich: 

1. Polepszanie siedlisk ryb: 

 Renaturalizacja siedlisk ryb 

 Wprowadzanie sztucznych schronień ryb; 

2. Działania z zakresu gospodarowania populacjami ryb: 

 Zmiany w sposobie zarybień, 

 Wpływ na strukturę gatunkową ryb, 

 Zmiana zagęszczenia obsad w stawach; 

3. Lokowanie najbardziej wrażliwych stad ryb w pobliżu miejsc o zwiększonej 

aktywności ludzi; 

4. 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 lub zanurzone klatki; 

5. Płoszenie kormoranów bez ich zabijania: 

 Patrolowanie terenu, 
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 Metody akustyczne, 

 Metody wizualne, 

 Metody kombinowane; 

6. Odstrzał kormoranów: 

 Odstrzał w celu płoszenia, 

 Odstrzał w celu zmniejszenia populacji kormoranów; 

7. Działania skierowane przeciwko lęgom: 

 Zapobieganie powstawania nowych kolonii, 

 Zabijanie lub zamiana jaj, 

 Redukcja lokalnej populacji lęgowej; 

8. Inne środki służące redukcji populacji kormoranów: 

 Schładzanie jaj w gniazdach poprzez odstraszanie rodziców,  

 Strącanie gniazd przy pomocy helikoptera. 

Większość wymienionych wyżej metod i środków ograniczania presji kormoranów 

jest mało efektywna, może być użyta w ograniczonym warunkach i jest stosunkowo 

kosztowna. Skuteczne mogą być działania skierowane na ograniczenie sukcesu lęgowego, 

wsparte eliminacją części populacji ptaków latających oraz zapobieganie powstawania 

nowych kolonii. 


