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� Od lat 80. XX wieku obserwowany jest stały wzrost populacji 
kormorana czarnego na obszarze całej Europy, w tym także Polski

� Dynamiczny wzrost liczebności kormorana przyczynia się do coraz 
większej presji na ichtiofaunę naszych rzek i jezior oraz obiektów 
chowu i hodowli ryb

� Wg szacunków kormoran czarny eliminuje z wód otwartych ok. 
16,4 kg ryb/ha, natomiast wędkarze łowią średnio 13,4 kg/ha, a 
rybacy w trakcie połowów gospodarczych  8,9 kg/ha

Tło problemu

Konferencja „Hodowla karpia szansą zrównoważonego rozwoju Opolszczyzny”
15 listopada 2013, Gracze k/Niemodlina



Zmiany liczebności kormoranów            
w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich

Źródło: Goc (2012)
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Zmiany liczebności kormoranów            
w koloniach lęgowych Warmii i Mazur

Źródło: Krzywosz i Traczuk (2012)



Zmiany liczebności kormoranów            
w koloniach lęgowych Meklemburgii

Źródło: Herrmann (2012)



Przejawy presji kormorana czarnego 
na ichtiofaunę

� masa zjadanych przez kormorany ryb znacznie przewyższa wartości 
uzyskiwane przez rybaków w połowach komercyjnych

� eliminacja z jezior ryb młodocianych, które nie przystąpią nigdy do 
tarła oraz nie będą w przyszłości komponentem połowów 
wędkarskich czy rybackich 

� presja na gatunki drapieżne: szczupak, sandacz, boleń
� eliminacja gatunków ryb cennych gospodarczo: lin, okoń, węgorz 

czy sielawa 
� zmniejszenie efektów zarybień (zarybienie = dokarmianie 

kormoranów)
� kaleczenie i stresowanie ryb
� nasilenie chorób pasożytniczych w ekosystemach wodnych (wektor 

transferu nowych patogenów?)



Udział wagowy poszczególnych gatunków ryb w diecie 
kormorana w wybranych koloniach jezior województwa 

warmińsko-mazurskiego (Krzywosz i Traczuk, 2012)
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Gatunek Masa ryb (tony)

płoć 596,4

lin 215,3

szczupak 205,8

okoń 158,3

sandacz 19,4

węgorz 13,8

Łączna masa ryb-ofiar kormoranów  dla jezior województwa 
warmińsko-mazurskiego (Krzywosz i in. 2009)



Wartość wybranych gatunków ryb-ofiar 
w diecie kormorana dla jezior 

województwa warmińsko-mazurskiego 
ujętych w planach zarybieniowych 

(Krzywosz i in. 2009)

Gatunek Wartość (tys. zł)*

lin 2 232,6

szczupak 2 192,4

węgorz 503,1

sandacz 295,6

* na podstawie cennika RZGW Warszawa z marca 2009 roku



Źródło: Winkler et al. (2012)

Porównanie składu pokarmu kormoranów a 
strukturą połowów w Zalewie Szczecińskim



Zależność między liczebnością kormoranów          
a połowami sandacza w Zalewie Szczecińskim

Źródło: Winkler et al. (2012)
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Wielkość konsumpcji (kg) kormoranów 
w jeziorze Drużno w okresie lipiec-

październik 2011 roku

Gatunek Biomasa (kg)

lin 9030,9

szczupak 7723,5

płoć 2309,7

sandacz 598,8

okoń 303,4

karaś srebrzysty 153,6

wzdręga 151,8

jazgarz 136,6

Razem 20 408
Źródło: Martyniak et al. (2011)



� Spośród ryb o dużym znaczeniu gospodarczym 
wyjadanych przez kormorany z rzeki Wisły 
i Narwi największe znaczenie miały sandacz, 
szczupak, jaź i boleń

� W roku 2009 roku ich łączny udział w pokarmie 
kormorana wynosił 25,7 tony, natomiast w 2010 roku 
23,2 tony, przy łącznej konsumpcji rzędu 65 ton

(Wziątek i Martyniak, 2011)



Wstępne wyniki z zadania badawczego realizowanego w ramach 
środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 
międzynarodowej" objętego Programem Operacyjnym 
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013"

Czas realizacji zadania: 1 kwietnia 2013 roku – 31 marca 2014 roku

Prace monitoringowe obejmują:

• określenie liczebności kormoranów na reprezentatywnych akwenach LGR „Opolszczyzna”,

• ustalenie miejsc kolonii lęgowych i noclegowisk; liczby par gniazdujących i ewentualnego 

rozmiaru sukcesu lęgowego,

• ustalenie składu gatunkowego ryb-ofiar, w tym analiza długości i masy konsumowanych 

ryb w układzie sezonowym,

• próba oszacowania konsumpcji całkowitej ryb przez ptaki na wybranych –

reprezentatywnych stanowiskach badanych akwenów,

• analiza potencjalnych migracji kormoranów między wskazanymi regionami Polski 

południowej (Opolszczyzna oraz „Żabi Kraj”)



Lokalizacja stanowisk badawczych w obrębie 
LGR „Opolszczyzna”

miejsca poboru prób

Powierzchnia obiektów 
stawowych ≈≈≈≈ 2300 ha
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Fig. Udział liczbowy poszczególnych gatunków ryb-ofiar kormoranów odstrzelonych 
w okresie styczeń/luty 2013 roku.



Ryby-ofiary kormoranów z Nysy Kłodzkiej



Wielkość ryb-ofiar (długość ciała) w rejonie 
Nysy Kłodzkiej

Gatunek ryby-ofiary
Zakres 

(cm)

Średnia ± SD

(cm)

płoć 5,0 - 18,0 12,0 ± 3,6

leszcz 9,0 - 25,0 15,0 ± 6,5

certa 22,5 - 26,5 24,5 ± 2,0

krąp 12,9 - 20,3 16,6 ± 2,6

wzdręga 14,0 - 17,0 15,5 ± 2,0

karaś srebrzysty 5,5 - 11,5 8,3 ± 2,8

jaź 9,0 - 19,3 14,6 ± 4,3

kleń - 23,5

ukleja 7,0 - 14,2 9,4 ± 2,1

szczupak 12,2 - 15,0 13,6 ± 1,5

sandacz 7,7 - 31,0 11,0 ± 8,9

okoń 5,5 - 22,6 8,4 ± 6,5

jazgarz 4,0 - 8,3 6,2 ± 1,4

sumik karłowaty - 19,2



Obiekty stawowe należące do Gospodarstwa 
Rybackiego Niemodlin
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Fig. Udział liczbowy poszczególnych gatunków i sortymentów ryb-ofiar kormoranów 
odstrzelonych w okresie kwiecień-maj 2013 roku.



Obiekty stawowe Ośrodka Rybackiego 
w Poliwodzie
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Fig. Udział liczbowy poszczególnych gatunków ryb-ofiar kormoranów 
odstrzelonych w czerwcu 2013 roku.



Obiekty stawowe Gospodarstwa Rybackiego 
w Krogulnej
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Fig. Udział liczbowy poszczególnych gatunków ryb-ofiar kormoranów odstrzelonych 
w okresie sierpień/wrzesień 2013.
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Składu pokarmu kormoranów w kolonii 
lęgowej na Zbiorniku Goczałkowickim

Fig. Udział liczbowy poszczególnych gatunków ryb-ofiar wyksztuszonych przez 
kormorany w czerwcu i lipcu 2013 roku.



Metody ograniczania liczebności 
kormoranów

1) niszczenie kolonii
2) niszczenie gniazd (nie całych kolonii)
3) niszczenie jaj (olejowanie, prześwietlanie 

promieniami UV, światłem laserowym)
4) zabijanie piskląt
5) zabijanie ptaków dorosłych w sezonie lęgowym
6) zabijanie ptaków dorosłych poza sezonem lęgowym

wg. raportu REDCAFE (Carss, 2003)



Ograniczanie liczebności kormoranów na 
terenie LGR Opolszczyzna
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W 2012 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu wpłynęło 26 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa 
od zakazów w stosunku do kormorana czarnego i czapli siwej, na płoszenie:
a) 4210 osobników kormorana czarnego (zezwolono na 4210 szt.),
b) 2370 osobników czapli siwej (zezwolono na 2370 szt.),
na odstrzał:
a) 515 osobników kormorana czarnego (zezwolono na: 515 szt.),
b) 216 osobników czapli siwej (zezwolenie na: 196 szt.)

Ze sprawozdań odnośnie wykorzystania wydanych zezwoleń wynika, że            
w 2012 roku łącznie:
� zabito 78 osobników kormorana czarnego i płoszono 3660 osobników ww. 

gatunku,
� zabito 40 osobników czapli siwej i płoszono 1770 osobników ww. gatunku.

Ograniczanie liczebności kormoranów na 
terenie LGR Opolszczyzna



Jaka przyszłość??
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Dziękuję za uwagę



Zapraszamy na studia !!!


