
Phalacrocorax carbo
(L., 1758)

Kormoran
Rzàd: pe∏nop∏etwe, rodzina: kormorany

Status wyst´powania w Polsce

W skali kraju nieliczny gatunek l´gowy (g∏ównie w pó∏noc-
nej i Êrodkowej cz´Êci kraju), przelotny i zimujàcy. Ponie-
wa˝ rozmieszczony jest bardzo nierównomiernie, lokalnie
mo˝e byç Êrednio liczny.

Opis gatunku

Du˝y ptak wodny wielkoÊci g´si, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a
70–90 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 130–160 cm i masie cia∏a
1,3–3,1 kg. Dziób silny, zakoƒczony haczykowato, o d∏ugoÊci
50–67mm. Nogi czarne, wszystkie 4 palce spi´te b∏onà. Sam-
ce sà wi´ksze od samic, o d∏u˝szym i grubszym dziobie, poza
tym p∏cie sà podobne. Kormorany latajà cz´sto w kluczach.
Doros∏e ptaki poza koloniami l´gowymi nie odzywajà si´.
Kormoran we wszystkich szatach jest niemal ca∏y czarny.
Upierzenie spoczynkowe doros∏ych kormoranów jest czar-
ne, z purpurowo zielonkawym metalicznym po∏yskiem, wi-
docznym zw∏aszcza na skrzyd∏ach i szyi. Uk∏ad b∏yszczà-
cych Êrodkowych partii i matowych obrze˝eƒ na piórach
skrzyde∏ i wierzchu cia∏a sprawia wra˝enie ∏uskowania. Po-
liczki i gard∏o sà bia∏e, a nasadowa cz´Êç dzioba ˝ó∏ta.
W porze godowej (luty – maj) u ptaków l´gowych (obu p∏ci) na
g∏owie i szyi pomi´dzy czarnymi piórami wyrastajà bia∏e nitko-
wate pióra; u niektórych ptaków jest ich tak du˝o, ˝e z daleka
g∏owa i szyja sprawiajà wra˝enie bia∏ych albo szpakowatych.
W tym samym czasie na bokach cia∏a u nasady nóg pojawia-
jà si´ du˝e okràg∏e bia∏e plamy. Ta szata godowa zanika jesz-
cze w trakcie okresu l´gowego i ju˝ w maju wi´kszoÊç ptaków
ma upierzenie podobne do spoczynkowego.
Upierzenie wierzchu cia∏a m∏odych latem, po opuszczeniu
gniazd, jest bràzowawoczarne, bez charakterystycznego dla
doros∏ych po∏ysku. Nieopierzone cz´Êci skóry u nasady dzio-
ba sà brudno˝ó∏te. Policzki i gard∏o brudno bia∏e, spód cia-
∏a i przód szyi wyraênie jaÊniejsze, cz´sto niejednolite,
z brudnobia∏ymi plamami na ciemniejszym tle. Wiosnà m∏o-
de, które wyklu∏y si´ w poprzednim roku, majà pierÊ i brzuch
jeszcze jaÊniejszy, ale poszczególne osobniki w du˝ym zakre-
sie ró˝nià si´ wielkoÊcià i zasi´giem tych bia∏awych partii.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Podobny gatunek, kormoran czubaty Phalacrocorax ary-
stotelis (A018), ró˝ni si´ od kormorana zwyczajnego smu-
klejszà szyjà, którà w locie trzyma prosto, cieƒszym, deli-
katniejszym dziobem, czarnym ubarwieniem ca∏ej g∏owy,

na której w okresie godowym ma doÊç d∏ugi czub. Rozró˝-
nienie m∏odych osobników obu gatunków mo˝e byç trud-
niejsze, bo kormorany czubate nie majà w m∏odocianej
szacie czuba, a ponadto, podobnie jak kormorany zwy-
czajne, majà spód cia∏a i policzki jaÊniejsze od reszty upie-
rzenia. Kormoran czubaty pojawia si´ w Polsce bardzo
rzadko i nielicznie. Od innych ptaków wodnych kormora-
ny ró˝nià si´ ubarwieniem, sylwetkà i kszta∏tem dzioba.
W locie sylwetkà i doÊç wolnymi ruchami skrzyde∏ kormo-
ran przypomina nieco g´Ê, ale mo˝na go odró˝niç po
d∏u˝szym ogonie i charakterystycznie lekko wygi´tej szyi.

Biologia

Tryb ˝ycia
Kormoran jest aktywny w dzieƒ. Stadny przez ca∏y rok, mo-
˝e ˝erowaç pojedynczo lub gromadnie.

L´gi
Gniazduje w koloniach, niekiedy liczàcych nawet kilka
tysi´cy par. W Polsce doÊç cz´sto tworzy kolonie mie-
szane z czaplà siwà. W dogodnych warunkach kolonia
mo˝e funkcjonowaç przez dziesiàtki lat. Kolonie znaj-
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dujà si´ cz´sto na wyspach lub w bezpoÊrednim sà-
siedztwie wody, niekiedy jednak w pewnej odleg∏oÊci
od niej. W Polsce wi´kszoÊç kormoranów buduje gniaz-
da na drzewach, na jednym drzewie mo˝e byç nawet
70 gniazd. Gniazda mogà byç tak˝e umieszczane na
krzakach, ska∏ach, w trzcinach lub na ziemi. Kormoran
jest gatunkiem monogamicznym, ma jeden l´g w roku.
Wi´kszoÊç ptaków osiàga dojrza∏oÊç p∏ciowà w trzecim
roku ˝ycia. Obydwoje rodzice wysiadujà jaja, opiekujà
si´ potomstwem i karmià je. Przylot do kolonii i poczà-
tek l´gów uzale˝niony jest od warunków pogodowych;
jeÊli zima jest ∏agodna i krótka, pierwsze pary mogà
przyst´powaç do l´gów w koƒcu lutego, jeÊli d∏uga –
dopiero w kwietniu. Sk∏adajà 3–6 (zwykle 4–5) jaj
o matowej, bladoniebieskawej skorupce. Wysiadywa-
nie zaczyna si´ po zniesieniu pierwszego jaja i trwa
28–31 dni. M∏ode pozostajà w gnieêdzie przez 7–8 ty-
godni, pod koniec tego okresu coraz wi´cej czasu sp´-
dzajà na ga∏´ziach w sàsiedztwie gniazda. Przez pierw-
sze 2–3 tygodnie jedno z rodziców stale przebywa przy
gnieêdzie. Po zakoƒczeniu l´gów kolonia mo˝e byç
przez jakiÊ czas wykorzystywana jako miejsce odpo-
czynku i noclegowisko. Wi´kszoÊç par koƒczy l´gi
w czerwcu lub pierwszej po∏owie lipca.

W´drówki
Gatunek w´drowny, odlot miejscowych ptaków l´gowych
rozpoczyna si´ wkrótce po l´gach, ju˝ w sierpniu/wrzeÊniu.
Z Polski ptaki w´drujà w kierunku zachodnim i po∏udnio-
wym. JednoczeÊnie w okresie tym pojawiajà si´ przelotne
ptaki z innych rejonów. Powrót z zimowisk zaczyna si´
wczeÊnie, w lutym/marcu.

Zimowanie
G∏ówne zimowiska ptaków z pó∏nocnej i Êrodkowej Europy
to po∏udniowa Europa i rejon Morza Âródziemnego.
W ostatnich latach roÊnie liczebnoÊç kormoranów zimujà-
cych w Polsce. Stosunkowo ch∏odnà zimà 2002/2003 oce-
niano liczebnoÊç kormoranów zimujàcych w Polsce na ok.
15 000 os. Przy ∏agodniejszym przebiegu zimy liczba ta
mo˝e byç znacznie wy˝sza. Cz´Êç krajowej populacji zimu-
je poza granicami kraju; najdalsze stwierdzenia zimujà-
cych ptaków pochodzà z basenu Morza Âródziemnego,
z Algierii i Tunezji.

Pokarm
Kormorany ˝ywià si´ wy∏àcznie rybami, g∏ównie nie-
wielkimi, ale czasem chwytajà ryby wi´ksze, do 0,5 kg.
Nie sà wybiórcze pokarmowo i eksploatujà zw∏aszcza
najliczniejsze lokalnie gatunki ofiar. Literatura na te-
mat sk∏adu pokarmu kormorana w ró˝nych miejscach
w Europie jest bardzo bogata. Kormorany polujà, nur-
kujàc, na ogó∏ niezbyt g∏´boko. Tam, gdzie ryby wyst´-
pujà w ∏awicach, ptaki mogà równie˝ ˝erowaç w du-
˝ych stadach.

Wyst´powanie

Siedlisko
Kormoran zwiàzany jest pokarmowo z wodami (rzeki,
zbiorniki s∏odko- lub s∏onowodne). Poniewa˝ jest to du˝y
i stadny ptak, preferuje du˝e akweny i tereny, gdzie wód po-
wierzchniowych jest du˝o. Jako jeden z niewielu gatunków
ptaków wodnych ma przemakajàce upierzenie, na wodzie
wi´c tylko ˝eruje, a pozosta∏y czas (poza okresem l´gowym)
sp´dza na odpoczynku, zwykle w sta∏ych miejscach, na
drzewach, wyspach, a tak˝e na sztucznych konstrukcjach
(falochronach, pomostach). Odleg∏oÊç takiego miejsca od-
poczynku od ˝erowiska mo˝e wynosiç nawet kilkadziesiàt
kilometrów. Zmoczywszy w wodzie pióra, suszy je, stojàc
z charakterystycznie rozpostartymi skrzyd∏ami. Jak wspo-
mniano wy˝ej, w naszym kraju kormorany zak∏adajà swoje
kolonie l´gowe g∏ównie na drzewach rosnàcych w ró˝nych
typach lasów, jak i w mniejszym zwarciu. Kolonie po∏o˝one
sà zazwyczaj w bezpoÊrednim sàsiedztwie wody.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
Nie wymieniono tu ró˝nych typów lasów, w których mogà
gniazdowaç lub odpoczywaç kormorany.

Rozmieszczenie geograficzne
Kormoran Phalacrocorax carbo jest gatunkiem kosmopo-
litycznym i geograficznie zró˝nicowanym. Wyró˝nia si´ 5
podgatunków, z których w Europie wyst´pujà 2. Nomina-
tywny, P. c. carbo zasiedla wybrze˝a pó∏nocnego Atlanty-
ku i jest osiad∏y. Podgatunek P. c. sinensis wyst´puje
w centralnej i po∏udniowej Europie oraz w Azji, si´gajàc
na wschód do Japonii i na po∏udnie po Cejlon. Oba pod-
gatunki wyst´pujà obok siebie np. w Wielkiej Brytanii,
tworzàc nawet kolonie mieszane. Kolejne 3 albo 4 (wg
ró˝nych autorów) podgatunki zasiedlajà pozosta∏e konty-
nenty (z wyjàtkiem Ameryki Po∏udniowej i Antarktydy).
W Polsce wyst´puje podgatunek nominatywny, okreÊlany
czasem jako „kontynentalny” (dla odró˝nienia od „atlan-
tyckiego” P. c. carbo). W ostatnim çwierçwieczu zwi´ksza
on w Europie swà liczebnoÊç i zasi´g. Obecnie gnieêdzi
si´ w niemal ca∏ej Europie, z wyjàtkiem Pó∏wyspu Iberyj-
skiego, Szwajcarii i Austrii oraz Norwegii (gdzie gnieêdzi
si´ tylko podgatunek P. c. carbo).
G∏ówne zimowiska P. c. sinensis znajdujà si´ we Francji,
Hiszpanii i wokó∏ Morza Âródziemnego, mniej liczne w po-
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∏udniowych Niemczech i Szwajcarii, ale mo˝e zimowaç
niemal w ca∏ej Europie nad morzem lub niezamarzajàcy-
mi wodami Êródlàdowymi.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce gnieêdzi si´ przede wszystkim na wybrze˝u oraz
w pasie pojezierzy na pó∏nocy i zachodzie kraju. Wraz ze
wzrostem liczebnoÊci kormorany zacz´∏y zasiedlaç równie˝
centralnà i po∏udniowà Polsk´. Kolonia na Mierzei WiÊla-
nej jest obecnie najwi´kszà kolonià w Europie i skupia po-
nad po∏ow´ krajowej populacji kormorana.
W okresie w´drówek kormorany mogà pojawiaç si´ nad
wszystkimi wodami w kraju. W rejonach, gdzie wód po-
wierzchniowych jest sporo, kormorany niel´gowe wyst´pu-
jà regularnie. Gatunek ten zimuje systematycznie nad Zat.
Gdaƒskà i w rejonie Zalewu Szczeciƒskiego, a nad woda-
mi Êródlàdowymi w zale˝noÊci od przebiegu zimy i stopnia
zlodzenia.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà
cz´Êciowà, z wyjàtkiem osobników wystepujàcych na tere-
nie stawów rybnych uznanych za obr´by hodowlane (Dz U
z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

W okresie, gdy kormoran by∏ gatunkiem rzadkim i zagro-
˝onym, jego kolonie obejmowano ochronà rezerwatowà
(np. rezerwaty: Kàty Rybackie, Wyspa Lipowa, Czerwica,
Wyspa Kormoranów, Czaple Wyspy, Jezioro Rydzówka).
Kormorany gnie˝d˝à si´ tak˝e (lub gnieêdzi∏y w przesz∏o-
Êci) na terenie parków narodowych (np. S∏owiƒskiego PN
czy PN UjÊcie Warty) i krajobrazowych (np. kolonia na Jez.
Somiƒskim w Zaborskim PK). Tak˝e sta∏e miejsca noclegu
i odpoczynku niel´gowych kormoranów mogà znajdowaç
si´ na obszarach chronionych (np. Wigierski PN czy PN Bo-
ry Tucholskie)

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç kormorana w Europie wzrasta gwa∏townie od po-
czàtku lat 80. ubieg∏ego stulecia. W tym okresie jego l´gowa
populacja powi´kszy∏a si´ prawie dwudziestokrotnie i gatunek,
uznawany za zagro˝ony wygini´ciem, sta∏ si´ liczny i w wielu
miejscach traktowany jest jako szkodnik w gospodarce rybac-
kiej. WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej kormorana obu
podgatunków szacowana jest na 200 000–250 000 p. Naj-

liczniej gatunek ten zasiedla Dani´ (36 000–41 000 p. w la-
tach 1993–1996), Rosj´ (20 000–35 000 p. w latach
1984–1988), Ukrain´ (17 300–21 000 w 1998), Norwegi´
(24 000 w 1990), Holandi´ (15 000–20 000 w latach
1992–1998) i Szwecj´ (15 700 w latach 1992–1995). Prawie
we wszystkich krajach europejskich zaznacza si´ wyraêny
wzrost liczebnoÊci gatunku.
Zajmowanie nowych terenów w obr´bie dotychczasowego
zasi´gu i powi´kszanie area∏u geograficznego umo˝liwia
dalszy wzrost liczebnoÊci tego gatunku w Europie. Uwa˝a si´,
˝e jednà z przyczyn eksplozji iloÊciowej kormoranów mog∏a
byç przyspieszona na skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka eutrofi-
zacja (prze˝yênienie) zbiorników wodnych. W takich wodach
znajdujà odpowiednie warunki do masowego wyst´powania
ryby planktono- i roÊlino˝erne, przede wszystkim drobne kar-
piowate. Nie sà one atrakcyjne ani wa˝ne dla rybaków, ale
stanowià ogromnà baz´ pokarmowà dla kormoranów, któ-
re pe∏nià wobec nich role g∏ównego drapie˝nika.
Na razie rosnàca europejska populacja kormoranów nie
napotka∏a na skuteczny czynnik ograniczajàcy. Lokalnie,
w rejonie du˝ych kolonii, pojemnoÊç Êrodowiska zosta∏a
prawdopodobnie osiàgni´ta i tam wzrost miejscowej popu-
lacji kormoranów uleg∏ zahamowaniu. Podobny gwa∏towny
wzrost liczebnoÊci wykazuje kilka innych gatunków kormora-
na w odleg∏ych geograficznie rejonach, np. w Japonii,
w Ameryce Pó∏nocnej, co sugeruje, ˝e istnieje wspólna przy-
czyna tego zjawiska o du˝ym zasi´gu (np. eutrofizacja).
WielkoÊç zimujàcej populacji, której l´gowiska znajdujà si´
w pó∏nocnej i Êrodkowej Europie (a wi´c i w Polsce), oce-
niana jest na ok. 275 000–340 000 os.
Gwa∏towny wzrost liczebnoÊci populacji l´gowej w Polsce,
podobnie jak w innych krajach europejskich, rozpoczà∏ si´
w latach 80. W roku 1981 liczebnoÊç populacji l´gowej wy-
nosi∏a zaledwie 1470 p., natomiast 10 lat póêniej ju˝ ponad
6000 p. Wprawdzie na Warmii i Mazurach w latach
1994–1999 obserwowano spadek liczebnoÊci kormoranów,
ale najwi´ksza polska kolonia w Kàtach Rybackich wykazy-
wa∏a w tym czasie wzrost w tempie 6–8% rocznie. Ogólnà li-
czebnoÊç polskiej populacji l´gowej w latach 1995–1997
oceniono na ok. 13 000 p., a w r. 2001 na przynajmniej 
15 000 p. Od wielu lat najwi´ksza kolonia kormoranów
znajduje si´ w rez. Kàty Rybackie, gdzie w 2003 r. gniazdo-
wa∏o ok. 10 000 p. Druga du˝a kolonia l´gowa po∏o˝ona
na Zb. W∏oc∏awskim oceniana jest na ponad 1000 p., na
wyspie D´bina na jez. Dàbie gnieêdzi∏y si´ w 2003 r. 864 p.,
a nad Jez. Dobskim na Mazurach do 670 p. w latach
1998–2001. Ogó∏em liczb´ kolonii w Polsce szacuje si´ na
40–50, z czego cz´Êç to stanowiska efemeryczne i niewiel-
kie, liczàce kilka czy kilkanaÊcie gniazd.
Koncentracje kormoranów w okresie w´drówek dochodzà
w niektórych rejonach do kilku, a nawet kilkunastu tysi´cy.
Np. jesienià 1999 r. przebywa∏o do 17 700 os. na Zat.
Gdaƒskiej, w latach 1995–2002 do 8000 ptaków na Za-
lewie Szczeciƒskim, do 2000 na stawach rybnych w dolinie
Baryczy, na Zb. Gocza∏kowickim czy na zb. Jeziorsko.
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Obserwuje si´ coraz liczniejsze stada ptaków zimujàcych
w naszym kraju. Maksymalnie obserwowano ponad 3000
ptaków zimà 2000/2001 na Zat. Gdaƒskiej oraz 1250 os.
w 2001 na Roztoce Odrzaƒskiej.

Zagro˝enia

Obecnie populacja kormorana jest niezagro˝ona, co wi´-
cej, w ró˝nych krajach podejmowane sà próby ogranicze-
nia jej liczebnoÊci, polegajàce najcz´Êciej na niszczeniu ko-
lonii lub odstrzale ptaków. Próby takie majà skutek lokalny
i zazwyczaj krótkotrwa∏y. Spadek liczebnoÊci obserwowany
w przesz∏oÊci wiàzany by∏ z przeÊladowaniami ze strony
cz∏owieka, a w 1950–1970 tak˝e z powszechnym stosowa-
niem niebezpiecznych pestycydów (np. DDT).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Populacja kormorana nie wymaga obecnie ˝adnych szcze-
gólnych dzia∏aƒ ochronnych. Przeciwnie, w rejonach, gdzie
gatunek ten jest liczny, wysuwane sà postulaty ogranicze-
nia jej wielkoÊci. Trzeba tu podkreÊliç, ˝e w liczbach bez-
wzgl´dnych, w odniesieniu do ca∏ego obszaru Polski, kor-
moran nie jest liczniejszy ni˝ np. bocian bia∏y, który nie jest
uznawany za gatunek nadmiernie liczebny. Problem spo-
∏ecznej reakcji wià˝e si´ z rodzajem pokarmu kormorana
oraz z jego skupiskowym rozmieszczeniem. Europejskie
doÊwiadczenia z ostatnich 20 lat wykazujà, ˝e dzia∏ania
majàce ograniczyç liczebnoÊç, lub tylko zmniejszyç tempo
jej wzrostu, sà trudne i – jak dotàd – ma∏o skuteczne. Efek-
tywnoÊç rozwiàzaƒ polegajàcych na zabijaniu ptaków
i niszczeniu ich gniazd, przy obecnym poziomie liczebno-
Êci populacji, te˝ ma zwykle lokalny lub krótkotrwa∏y efekt.
Nawet stosowane w du˝ej skali i na du˝ym obszarze mo-
gà nie przynieÊç spodziewanych rezultatów. Na przyk∏ad
w Szwecji do 1955 roku kormorany nie gnieêdzi∏y si´ wca-
le. Wyraêny wzrost populacji rozpoczà∏ si´ w latach 80.,
osiàgajàc tempo do 25% na rok. Rokroczne odstrzeliwanie
ok. 15% populacji nie wp∏yn´∏o wyraênie na zahamowanie
jej wzrostu. Tak˝e zabicie w ca∏ej Europie ponad 40 000
kormoranów w latach 2001–2002 nie przynios∏o widocz-
nych efektów. Wszystko to wskazuje na Êrodowiskowe uwa-
runkowania sukcesu populacyjnego kormoranów, któremu
nie sà w stanie przeciwdzia∏aç doraêne akcje. Czynnik,
który spowodowa∏ wzrost liczebnoÊci kormorana, tj. prze-
˝yênienie zbiorników wodnych, jest przede wszystkim wyni-
kiem dzia∏alnoÊci cz∏owieka, a w szczególnoÊci intensyfika-
cji rolnictwa. Czynnik ten wywar∏ decydujàcy wp∏yw na ich-
tiofaun´, w tym tak˝e na zubo˝enie jej sk∏adu i masowy
rozwój pewnych gatunków ryb. W obecnych warunkach
kormoran jest jednym z niewielu drapie˝ników, które regu-
lujà stosunki troficzne panujàce w zbiornikach wodnych,
a jego t´pienie na naturalnych zbiornikach przynosi
w efekcie wi´cej szkody ni˝ po˝ytku, bowiem likwidacja
drapie˝nika prowadzi do niekorzystnych zmian wÊród jego

ofiar. Likwidacja ekologicznej przyczyny sukcesu kormora-
na, czyli przywrócenie w skali kontynentu stanu wód sprzed
kilkudziesi´ciu lat, nie jest mo˝liwa. Paradoksalnie, to kor-
morany, wynoszàc materi´ organicznà z wody na làd,
zmniejszajà ˝yznoÊç zbiorników, w których ˝erujà. Takiego
dzia∏ania nie mo˝na przypisaç innym wodnym ptakom ry-
bo˝ernym (np. perkozom czy nurom), które sp´dzajà ca∏e
˝ycie na wodzie.
Dzia∏ania kontrolne w stosunku do europejskiej populacji
kormorana sà przedmiotem naukowych analiz i symulacji
oraz wspólnych rozwa˝aƒ przyrodników i socjologów.
Dzia∏ania ograniczajàce na skal´ lokalnà mogà byç po-
dejmowane na podstawie zezwoleƒ odpowiednich w∏adz
ochrony przyrody, wydawanych po obiektywnej ocenie rze-
czywistej szkodliwoÊci w danej okolicy i porównaniu kosz-
tów takich dzia∏aƒ ze szkodami. Ustalenie, czy i w jakim
stopniu w danym miejscu i w okreÊlonych warunkach po-
pulacja kormoranów rzeczywiÊcie wp∏ywa niekorzystnie na
gospodark´ rybackà, wymaga ka˝dorazowo okreÊlenia
sk∏adu diety miejscowych ptaków i struktury lokalnej ichtio-
fauny. Kormorany ˝erujàce na stawach rybnych wyrzàdza-
jà niewàtpliwe i wymierne szkody, ale w odniesieniu do
zbiorników naturalnych sprawa nie jest tak oczywista.
Dzia∏ania majàce na celu ograniczenie populacji powinny
byç prowadzone w sposób umo˝liwiajàcy kontrol´ wyko-
nania (aby nie dopuÊciç do barbarzyƒstwa i przekroczenia
okreÊlonych w zezwoleniu limitów) i ocen´ skutków. Do
w∏aÊciwego gospodarowania gatunkiem niezb´dna jest re-
jestracja i ewentualnie koordynacja tych lokalnych dzia∏aƒ
w skali ca∏ego kraju oraz monitoring wielkoÊci populacji
i jej rozmieszczenia.
Szczegó∏owe metody powinny byç dostosowane do warun-
ków lokalnych i cyklu ˝yciowego ptaków (inne w okresie l´-
gowym i poza nim). Kontrol´ dzia∏aƒ regulacyjnych najle-
piej powierzyç organizacjom spo∏ecznym zainteresowanym
ochronà przyrody.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska, sposobu

gniazdowania i wielkoÊci kolonii;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej;
• sk∏ad pokarmu w zale˝noÊci od siedliska ˝erowania.

Monitoring

• rejestracja i ocena wielkoÊci wszystkich kolonii l´gowych
na terenie kraju wykonywana co 3 lata;

• rejestracja wszystkich niel´gowych skupisk (noclego-
wisk i miejsc odpoczynku) na terenie kraju wykonywa-
na co 3 lata.
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