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Przedmowa

Funkcjonująca od setek lat na naszych ziemiach stawowa gospodarka 
rybacka przeżywała w przeszłości liczne okresy wzlotów i upadków. Działalność 
rybacka uzależniona była od szeregu czynników ekonomicznych kształtujących 
opłacalność jej produkcji, uwarunkowań społecznych, klimatycznych oraz 
epizootycznych. Na funkcjonowanie stawowej gospodarki rybackiej pod koniec 
XX wieku zaczęły wywierać presję rybożerne drapieżniki. Decydującą rolę 
i największy wpływ na stawową gospodarkę rybacką ma spośród nich kormoran 
czarny. Populacja tego rybożernego ptaka zaczęła w Polsce dynamicznie wzrastać. 
Podjęte wobec niego działania ochronne spowodowały wzrost jego liczebności od 
paruset osobników, w latach dwudziestych/trzydziestych XX wieku, do setek 
tysięcy obecnie. Predyspozycje i cechy biologiczne kormorana oraz warunki 
stawowej produkcji ryb spowodowały, że podstawowym miejscem żerowania 
tych ptaków na badanym obszarze stały się stawy. Presja kormorana na 
gospodarkę rybacką niesie za sobą wyraźne skutki ekonomiczne a wręcz nawet 
pociąga za sobą zagrożenie dla istnienia wielu gospodarstw rybackich. 
W zaistniałej sytuacji ważnym zadaniem staje się dogłębna analiza problemu,  
poprzez szczegółowe badania wpływu kormorana na stawową gospodarkę 
rybacką oraz szukanie rozwiązań minimalizujących skutki obecności kormoranów 
na stawach rybnych.
 Problem kormorana dotyczy również gospodarstw rybackich istniejących 
na obszarze Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna” oraz LGR „Żabi Kraj”. Naturalną 
rzeczą jest więc włączenie się Lokalnych Grup Rybackich do działań pozwalających 
na poszerzenie stanu wiedzy o wpływie kormoranów na gospodarstwa rybackie. 
Efekty takich działań przedstawia niniejsze opracowanie, zawierające wyniki 
Raportu z zadania badawczego „Próba oszacowania presji kormorana czarnego 
Phalacrocorax carbo (L. 1758) na ich�ofaunę wód na terenie Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka „Żabi Kraj”.
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1. WSTĘP

1.1 Podstawa opracowania

Na podstawie stosownych umów zawartych w maju 2013 roku, na terenie 
działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, zrealizowano zadanie 
badawcze w zakresie monitoringu i oceny oddziaływania kormorana czarnego 
Phalacrocorax carbo (L. 1758) na ich�ofaunę wyżej wymienionych obszarów. 
Prace te dotyczyły:

 określenia sezonowej liczebności kormoranów na reprezentatywnych 
akwenach wód LGR „Opolszczyzna” i LGR „Żabi Kraj”,

 ustalenia potencjalnych miejsc noclegowych i liczebności ptaków 
bytujących na noclegowiskach oraz ewentualnych miejsc kolonii 
lęgowych, liczby par ptaków gniazdujących i rozmiaru sukcesu lęgowego,

 ustalenia składu gatunkowego ryb-ofiar, w tym analiza długości i masy 
konsumowanych ryb w układzie sezonowym,

 próby oszacowania konsumpcji całkowitej ryb przez ptaki na wybranych – 
reprezentatywnych stanowiskach badanych akwenów,

 analizy potencjalnych migracji kormoranów czarnych między wskazanymi 
regionami Polski południowej (LGR „Opolszczyzna” oraz LGR „Żabi Kraj”).

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki prac przeprowadzonych pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Martyniaka i prof. Piotra Hliwy, związanych z analizą 
diety kormoranów czarnych – obligatoryjnych ich�ofagów, których presja 
związana ze zdobywaniem pokarmu uznawana jest za jedno z najistotniejszych 
źródeł szkód podmiotów rybackich. Analizy przeprowadzono w oparciu o badania 
treści żołądków odstrzelonych ptaków, zgodnie z pozwoleniami uzyskanymi przez 
Użytkowników poszczególnych obwodów/obiektów hodowlanych oraz na bazie 
materiałów zebranych w postaci wypluwek i ryb wyksztuszonych przez ptaki 
w miejscach żerowania, odpoczynku, na noclegowiskach i w kolonii lęgowej 
ptaków. 
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1.2  Obszar badań

� Województwo opolskie, stanowiące część terenów Śląska charakte-
ryzującego się niezwykłym bogactwem ich�ofauny, pod względem prowadzonej 
gospodarki rybackiej jest wyjątkowe w skali kraju. Znaczna część podmiotów 
rybackich na tym terenie, przede wszystkim zajmujących się hodowlą karpia, 
działa w strukturach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”. 
Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem 17% powierzchni województwa 

2
opolskiego, co stanowi 1607 km . Administracyjnie leży ono w granicach pięciu 
powiatów, tj. brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, oleskiego 
i opolskiego. Obszar LGR „Opolszczyzna” obejmuje tereny wiejskie jedenastu 
gmin: Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, 
Lasowice Wielkie, Zębowice, Turawa i Ozimek (Bedrunka i in. 2013). Ogólnie 
w obrębie działania LGR „Opolszczyzna” materiały badawcze do oceny presji 
kormorana czarnego pozyskano z 10 stanowisk, obejmujących zarówno punkty 
związane z obiektami antropogenicznymi - stawami, m.in. gospodarstwa 
Krogulna, Niemodlin, Poliwoda, jak i wodami naturalnymi (Nysa Kłodzka) (Fig.1).

� Drugi obszar objęty analizami - LGR „Żabi Kraj” - leży na styku subregionu 
południowego i centralnego województwa śląskiego. Swym zasięgiem obejmuje 
tereny przynależne do kilku gmin, leżących w granicach administracyjnych dwóch 
powiatów: cieszyńskiego (gmina Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, 
Zebrzydowice) i pszczyńskiego (gmina Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice). Łączna 
powierzchnia obiektów stawowych na obszarze działania LGR „Żabi Kraj”
to prawie 2 tys. ha (5,4 % ogólnej powierzchni Stowarzyszenia), a wraz 
ze Zbiornikiem Goczałkowickim, powierzchnia całkowita wód użytkowanych 
rybacko przekracza znacznie 4 tys. ha (Machej i in. 2011). W przypadku tego 
obszaru prace monitoringowe prowadzono na kilku wybranych stanowiskach, 
które związane były z obecnością kormoranów zarówno w obrębie Zbiornika 
Goczałkowickiego, jak i na terenie gospodarstw rybackich, dla których 
podstawowym produkowanym gatunkiem jest karp (Dębowiec, Pogórze, Gołysz) 
(Fig. 2).
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Fig. 1. 
Stanowiska wizytacji i poboru prób do oceny oddziaływania kormorana czarnego 

na wody LGR „Opolszczyzna”. 
Oznaczenia: 1. Krogulna; 2. Niemodlin; 3. Paliwoda/Ozimek; 4. Krzywa Góra; 5. Żabiniec; 

6. Domaradz; 7. Święciny; 8. Bielice; 9. Siedlice; 10. Nysa Kłodzka. 
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Fig. 2. 
Stanowiska wizytacji i poboru prób do oceny oddziaływania kormorana czarnego na wody LGR „Żabi Kraj”. 

Oznaczenia: 1 – Zbiornik Goczałkowice; 2 – Dębowiec; 3 – Gołysz; 4 – Pogórze; 5 – Pawłowice; 
6 – Przyborowice. 
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1.3 Charakterystyka kormorana czarnego

Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo) należy do rodziny kormoranów 
(Phalacrocoracidae) i rzędu wiosłonogich (Peleaniformes). Aktualnie występuje 
na terenach Europy, Azji, Afryki, Australii i Nowej Zelandii. Na wymienionych 
obszarach występowania stwierdzono kilka jego podgatunków. W obrębie 
zlewiska Morza Bałtyckiego, w tym w Polsce, występuje podgatunek 
Phalacrocorax carbo sinensis (L.) (Bzoma 2011).

Kormoran czarny jest ptakiem doskonale przystosowanym do odżywiania 
się rybami. Posiada palce spięte błoną pławną oraz duży haczykowaty dziób, 
pozwalający utrzymać zaatakowaną rybę. Przesunięty środek ciężkości umożliwia 
mu nurkowanie na znaczne głębokości (nawet do kilkudziesięciu metrów) 
w poszukiwaniu ryb-ofiar. Nurkowanie ułatwia mu brak zabezpieczenia piór przed 
zamoczeniem, powodujący zwiększenie ciężaru ciała oraz obecność zarośniętych 
nozdrzy i słabiej wobec innych ptaków spneumatyzowanych kości (Krzywosz
i Kamiński 2012). Kormoran czarny jest gatunkiem bardzo plastycznym, 
potrafiącym polować w różnych typach wód. Posiada umiejętność żerowania 
stadnego i polowania na tak zwany dotyk, przydatnego zwłaszcza w momencie 
odwiedzania stawów rybnych, gdzie woda jest zazwyczaj nieprzezroczysta. 

Kormoran czarny należy do gatunków tworzących kolonie lęgowe, często 
w tych samych miejscach w kolejnych latach. Kormorany gniazdują głównie 
na drzewach liściastych (olcha, lipa) i iglastych (sosna). W tym czasie składają 
od trzech do sześciu jaj i wysiadują je przez okres około czterech tygodni. Oprócz 
kolonii lęgowych funkcjonują też kolonie nielęgowe, tworzone głównie przez ptaki 
niedojrzałe płciowo. Kolonie takie (pobytowe) powstają również w czasie 
masowych migracji wiosennych i jesiennych ptaków przebywających na terenie 
Polski. Kormorany czarne zimują przede wszystkim na obszarach przymorskich 
państw Europy Zachodniej, choć w ostatnich latach coraz częściej można je także 
spotkać w okresie zimowym na terenie Polski. Liczebność zimujących ptaków 
kształtuje się obecnie na poziomie prawie 7,5 tys. osobników (Bzoma 2011). 
Wyniki badań archeologicznych potwierdzają obecność kormorana czarnego 
w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, zarówno w czasach prehistorycznych 
jak również w średniowieczu (Bocheński 1993). Pierwotnie kormoran był ptakiem 
rozpowszechnionym na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim. 
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Nieliczne jego gniazda znajdowano na Niżu Polskim, a przed rokiem 1603 
także na terenie stawów milickich. Na początku XX wieku w wyniku intensywnego 
tępienia (był wówczas uznawany za szkodnika rybackiego) doszło do drastycznego 
spadku jego liczebności. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku w obecnych granicach 
Polski żyło nie więcej niż 100 do 150 par tych ptaków (Tischner 1941). 
Zaprzestanie zabijania kormoranów na terenie Polski umożliwiło im odbudowanie 
licznej populacji, która w 1959 roku liczyła tylko 1800 par. Do lat 80. ubiegłego 
wieku zasięg ich lęgowisk był ograniczony wyłącznie do terenów Polski północnej. 
Aktualnie - kolonie lęgowe kormorana czarnego - usytuowane są praktycznie we 
wszystkich regionach naszego kraju, z wyjątkiem obszarów górskich (Tomiałojć 
i Stawarczyk 2003).

Na Śląsku kormorany pojawiły się w latach 80. XX wieku, głównie 
w dolinie Baryczy i na Goczałkowickim Zbiorniku Zaporowym. W tym czasie (do 
1983 roku) liczebność populacji lęgowej kormoranów na terenie Polski 
utrzymywała się na względnie stałym poziomie od 1200 do 1450 par lęgowych. 
W kolejnych latach, czyli 1984-1992 liczebność populacji lęgowej kormorana 
wzrosła gwałtownie do 8077 par lęgowych, natomiast w 1995 roku przekroczyła 
już 11 tys. par ptaków. Kolejny istotny wzrost liczebności ptaków zanotowano
w 2010 roku, kiedy na terenie naszego kraju gniazdowało 27110 par lęgowych. 
Oszacowana na tej podstawie masa zjedzonych przez kormorany ryb w tym roku 
wyniosła ponad 12 tys. ton. W ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowano również 
wzrost liczebności populacji nielęgowej kormorana czarnego. Szacuje się, że jej 
wielkość wynosi od 10 do 15 % liczebności ptaków przystępujących do lęgów. 
Ponadto istotnie zwiększyła się liczebność ptaków migrujących przez obszar 
Polski, którą oszacowano na poziomie około 100 tys. osobników (Bzoma 2011).

Głównym pokarmem kormorana czarnego żerującego na terenie jezior 
śródlądowych, przymorskich, zbiorników zaporowych oraz siedlisk rzecznych są 
zwykle okoń i płoć. W rzekach kormoran czarny wywiera również presję na gatunki 
drapieżne, takie jak szczupak, sandacz oraz gatunki objęte ochroną w ramach 
Dyrektywy Siedliskowej (boleń i brzana) (Wziątek 2013). Natomiast w przypadku 
gospodarstw stawowych głównym pokarmem kormorana czarnego jest karp 
(Mellin i in. 1997; Andrzejewski i Łakomy 1998). Polska przystępując do Unii 
Europejskiej zobowiązała się do przestrzegania Dyrektywy Siedliskowej, 
Dyrektywy Ptasiej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
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Ochroną w ramach obszarów Natura 2000 objęto również zbiorniki 
wodne (szczególnie stawy), na których prowadzona jest ekstensywna gospodarka 
rybacka. Przyjęte prawne formy ochrony ptaków rybożernych spowodowały 
istotne ograniczenia w działalności rybackiej, przyczyniając się tym samym 
do konfliktu między użytkownikami wód a zwolennikami ochrony przyrody. 
Dynamiczny wzrost liczebności populacji kormorana czarnego spowodował 
istotne zagrożenie dla rentowności prowadzonej gospodarki rybackiej, zwłaszcza 
na obszarach gdzie od wieków tradycyjne rybołówstwo oraz stawowa hodowla 
ryb miały i nadal mają duże znaczenie gospodarcze, społeczne i kulturowe. Słabo 
udokumentowana presja kormorana czarnego na gatunki ryb hodowane 
w stawach skłoniła Autorów do podjęcia badań na terenach, gdzie hodowla ryb 
posiada wiekowe tradycje i stanowi źródło utrzymania szerokiej rzeszy hodowców 
i ich rodzin. Należy w tym miejscu również wyraźnie nadmienić, że preferowana 
na tych terenach ekstensywna hodowla ryb, sprzyja zachowaniu siedlisk wielu 
cennych przyrodniczo gatunków płazów, gadów, ptaków czy ssaków związanych 
ze środowiskiem wodnym, podlegających bardzo często ochronie prawnej.

1.4 Status prawny kormorana czarnego w Polsce

W Polsce, w świetle pierwotnego tekstu Ustawy o ochronie przyrody z 16 
kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) oraz wydanego do niej 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 września 2004 roku w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 Nr 220, 
poz. 2237) kormoran czarny objęty był ochroną gatunkową częściową, 
„z wyjątkiem występującego na terenie stawów rybnych uznanych za obręby 
hodowlane”. 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. Wedle jej zapisów każde 
odstępstwo od ochrony gatunkowej dziko żyjących ptaków występujących 
naturalnie na terenie państw członkowskich UE wymaga wyczerpania procedury 
opisanej w art. 9 tejże dyrektywy. Warunkiem ewentualnych odstępstw jest tylko 
i wyłącznie brak innych alternatywnych rozwiązań mogącym zapobiegać 
np. poważnym szkodom w gospodarce rybackiej (art. 9 ust. 1)(Krzywosz i Kamiński 
2012). Same zaś odstępstwa od ochrony gatunkowej muszą określać (zgodnie 
z art. 9 ust. 2): 
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· 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,

· kontrole, jakie będą przeprowadzone.

Aktualnie zgodnie z §7 pkt 1 i pkt 4 oraz § 9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz.U. Nr 237, poz. 1419) – zabijanie, zbieranie i przetrzymywanie okazów 
kormorana czarnego stanowi czynności zabronione. Jednakże na podstawie art. 
56 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 
poz. 627, tekst jednolity), Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska mogą 
na obszarze swojego działania, na wniosek Użytkowników rybackich, zezwolić na 
zabijanie oraz prowadzenie innych czynności, które podlegają zakazom lub 
ograniczeniom, w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową. Takie 
zezwolenie może być wydane w przypadku braku możliwości wprowadzenia 
rozwiązań alternatywnych oraz pod warunkiem, że czynności te nie wpływają 
negatywnie na właściwy stan dziko występujących populacji gatunków fauny czy 
flory objętych ochroną.

W związku z narastającą od kilkunastu lat potrzebą wdrożenia 
zdecydowanych działań w zakresie regulacji populacji kormorana zwracają uwagę 
przepisy Dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Wskazują one na 
konieczność podejmowania przez państwa członkowskie takich działań, które 
mają na celu dostosowanie populacji ptaków (w tym kormorana) do poziomu 
odpowiadającego wymogom ekologicznym, naukowym oraz kulturowym, 
z uwzględnieniem wszelkich aspektów ekonomicznych i rekreacyjnych. Zgodnie 
z art. 2 tzw. Dyrektywy Ptasiej państwa członkowskie UE są do tego zobowiązane 
poprzez wymóg podejmowania wszelkich niezbędnych środków. Prezentowane 
wyniki badań mogą być zatem ważnym elementem działań ukierunkowanych 
na rzetelne monitorowanie liczebności populacji kormorana czarnego oraz oceny 
jego wpływu na ich�ofaunę na terenach istotnych z punktu widzenia 
gospodarczego i społecznego. 
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2. MATERIAŁY I METODY BADAWCZE

 Analizy w ramach niniejszego opracowania prowadzono w okresie od 
kwietnia 2013 roku do stycznia 2014 roku. Liczebności kormoranów czarnych na 
wybranych akwenach (wodach) leżących w obrębie działalności Stowarzyszenia 
LGR „Opolszczyzna” i Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” szacowano na podstawie 
bezpośrednich obserwacji dokonywanych cyklicznie przez zespół badawczy oraz 
w oparciu o dane rejestrowane przez użytkowników rybackich oraz właścicieli 
obiektów chowu i hodowli ryb w trakcie prac gospodarczych.
 Skład pokarmu kormoranów czarnych analizowano na podstawie 
zebranych wypluwek, ryb wyksztuszonych oraz przede wszystkim w oparciu 
o badania treści przewodu pokarmowego (wola i żołądka) (Fig. 3) ptaków 
odstrzelonych zgodnie z pozwoleniami wydanymi przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska (decyzja nr DOP-OZ.6401.03.222.2012.dł z dnia 18 lipca 
2012 roku); Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (decyzje nr 
WPN.6401.18.2013.AP; WPN.6401.19.2013.AP; WPN.6401.20.2013.AP; 
WPN.6401.21.2013.AP; WPN.6401.22.2013.AP; WPN.6401.23.2013.AP; 
WPN.6401.24.2013.AP; WPN.6401.25.2013.AP i WPN.6401.96.2013.AP) oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (decyzja nr 
WPN.6402.325.2012.DC z dnia 6 września 2012 roku). Ogółem przedmiotem 
analiz było ponad 350 próbek pokarmowych.

Fig. 3: 
A – wypluwka kormorana czarnego; B – ryby-ofiary wyksztuszone przez kormorany w kolonii lęgowej; 

C – żołądek kormorana z ofiarą.
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Z wypluwek (Fig. 3A) izolowano elementy kośćca mogące służyć do 
identyfikacji przynależności gatunkowej ryb, takie jak: kości gardzielowe dolne ryb 
karpiowatych, kości pokrywowe ryb okoniowatych, płytki żarnowe, otolity, kości 
szczękowe. Liczbę osobników danego gatunku w wypluwce oceniano w oparciu 
o największą sumę par oznaczanych elementów, za wyjątkiem płytek żarnowych 
występujących jako pojedyncze struktury. Kolejnym etapem analizy był pomiar 
oznaczonych już szczątków za pomocą mikroskopu binokularnego przy 
powiększeniu od 5 do 25 razy. 

Niestrawione ryby, które zostały wyksztuszone (Fig. 3B) lub znajdowały 
się w żołądkach i wolach (Fig. 3C) ptaków mierzono z dokładnością do ± 1 mm 
i ważono z dokładnością do 1 g. Natomiast w strawionych resztkach wyszukiwano 
elementów mogących posłużyć identyfikacji gatunkowej ryb-ofiar. Długość 
całkowitą strawionych ryb określano na podstawie charakterystycznych dla 
poszczególnych gatunków ryb równań regresji liniowej w oparciu o pomiary 
elementów kostnych zgodnie z równaniem: 

L = a + bx 

gdzie: L – długość ryby (cm)

 a, b – współczynniki regresji charakterystyczne dla gatunku ryby

 x – wielkość elementu kostnego (cm)

Do określenia długości ciała ryb karpiowatych na podstawie pomiarów 
kości gardzielowych zastosowano równania regresji podane przez Horoszewicz 
(1960). Płytki żarnowe wykorzystano do określenia długości ciała karasia 
srebrzystego (Veldkamp 1995), otolity do obliczenia długości całkowitej ryb 
okoniowatych (Dirksen i in. 1995), zaś kości zębowe w przypadku długości ciała 
szczupaka (Martyniak i in. 2003). 

Korzystając z obliczonych wcześniej długości całkowitych ryb oszacowano 
ich masę, w oparciu o równania regresji (Dirksen i in. 1995, Martyniak i in. 2003) 
zgodnie z równaniem:

nW = k · L

gdzie: W – masa ryby (g)

L – długość ryby (cm)

k, n – współczynniki równania regresji charakterystyczne dla danego gatunku.
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 Dla określenia masy ciała poszczególnych gatunków zastosowano 
zależności  podane przez: Czerniejewski i in. (2011) w przypadku certy; Jakovlič 
i Teer (2001) dla klenia, Treer i in. (2008) dla jazia i karpia; Bri�on i Davies (2007) 
dla czebaczka amurskiego; Neja (1989) dla jazgarza oraz Prpa i in. (2007)
w przypadku sumika karłowatego. Następnie obliczano udział liczbowy i udział 
wagowy oraz częstotl iwość udziału poszczególnych gatunków ryb 
w wypluwkach/żołądkach (obliczoną jako liczbę wypluwek/żołądków 
zawierających dany gatunek w stosunku do wszystkich zbadanych). 

Liczebność kormoranów na obiektach stawowych obydwu obszarów 
(LGR „Opolszczyzna” i „Żabi Kraj”) szacowano na podstawie obserwacji własnych 
oraz ankiet przeprowadzonych w gospodarstwach rybackich, których łączna 
powierzchnia obejmowała ponad 50% całości wód danego obszaru. Obliczono 
minimalną i maksymalną liczebność ptaków w relacji do 1 ha areału wód. Presję 
kormorana - ogólną biomasę ryb wyjadanych przez ptaki w badanym okresie, 
odrębnie dla obu Lokalnych Grup Rybackich, obliczono metodą zaproponowaną 
przez Wziątka i in. (2003). Dzienną, uśrednioną wartość racji dobowej wynoszącą 
500 g na jednego ptaka przyjęto za propozycją Carss (1997). Natomiast biomasę 
poszczególnych gatunków ryb-ofiar w diecie kormorana czarnego przedstawiono 
jako procent ich wagowego udziału w odniesieniu do ogólnej biomasy 
skonsumowanego pokarmu. Ogólną biomasę (B) konsumowanych ryb szacowano 
według wzoru:

B = N  · Z  · dpow pok

 gdzie: 

N  – średnia dzienna liczebność ptaków w sezonie na 1 ha areału wód (szt)pow

Z  – zapotrzebowanie pokarmowe (g)pok

� d – liczba dni w analizowanym sezonie

3. LICZEBNOŚĆ KORMORANÓW NA REPREZENTATYWNYCH 
AKWENACH LGR „OPOLSZCZYZNA” W UKŁADZIE SEZONOWYM

W oparciu o zgromadzone informacje od Użytkowników rybackich obiektów 
hodowlanych oraz sezonowe wizytacje zespołu badawczego na wybranych – 
reprezentatywnych akwenach stwierdzono, iż przeciętna liczba kormoranów 
odwiedzających każdego dnia w okresie wiosennym (od połowy marca do końca
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czerwca 2013 roku) obszar LGR „Opolszczyzna” oscylowała w zakresie 
od kilkunastu do 230-240 osobników, w zależności od obiektu (Fig. 4A). W tym 
okresie najczęściej wizytowanymi przez kormorany obiektami wiosną były 
kompleksy stawów karpiowych w okolicach Niemodlina oraz te zlokalizowane 
na terenie gmin Pokój i Świerczów. Wiosna i początek lata to okres związany
z wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami. W okresie letnim obserwowano 
zmniejszoną presję ptaków na wody Opolszczyzny. Mogło to wynikać z faktu, 
iż dorosłe kormorany nie oddalają się zbytnio od kolonii lęgowych, ich mobilność 
jest mniejsza, co wynika z konieczności opieki nad młodymi (karmienie, nauka 
polowania). Ma to swoje odzwierciedlenie w dwu-, a nawet trzykrotnie mniejszej 
liczbie odwiedzin obiektów hodowlanych (Fig. 4B). Z kolei po zakończonym 
okresie lęgowym i rozpoczęciu migracji zanotowano bardzo wyraźne zwiększenie 
presji kormoranów na wytypowanych stanowiskach. Od września do grudnia 
2013 roku, największą liczbę odwiedzin ptaków na wytypowanych obiektach 
w ciągu doby ustalono dla wód Nysy Kłodzkiej, Gospodarstwa Niemodlin oraz 
Gospodarstwa Krogulna (Fig. 4C).
 
 Analizując liczebność ptaków odwiedzających akweny zlokalizowane 
na obszarze LGR „Opolszczyzna” w 2013 roku zauważono, iż generalnie presja 
ta ukierunkowana jest na największe powierzchniowo podmioty rybackie oraz 
wody Nysy Kłodzkiej. Ma to wyraźny związek z ograniczonymi możliwościami 
odstraszania czy eliminacji ptaków poprzez dozwolone prawnie odstrzały. 
Wschodnia część obszaru Stowarzyszenia jest znacznie mniej uczęszczanym 
terenem przez kormorany. Wyjątkiem pozostaje tutaj Ośrodek Zarybieniowy PZW 
Opole w Poliwodzie, na którego stawach roczna przeciętna dobowa liczba 
odwiedzin ptaków w roku 2013 wahała się od 30 do 50 osobników (Fig. 5). 
Wzrastająca liczebność ptaków na badanym obszarze w czasie migracji 
(po zakończonych lęgach) może być także spowodowana przelotami osobników 
gnieżdżących się nad Odrą czy na terenie Republiki Czeskiej. Ponadto obszar LGR 
„Opolszczyzna” znajduje się w obrębie południowego korytarza ekologicznego, 
który wykorzystywany jest przez wielu przedstawicieli wędrownej awifauny, 
co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby ptaków bytujących tutaj 
jesienią. 
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Fig. 4. 
Przeciętna dobowa liczba odwiedzin ptaków 
na reprezentatywnych akwenach LGR „Opolszczyzna" 
w układzie sezonowym: 
A – wiosna (III – VI); 
B – lato (VII-VIII); 
C – jesień (IX-XII). 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

EUROPEJSKI
FUNDUSZ RYBACKI

15



Fig. 5. Przeciętna dobowa liczba odwiedzin ptaków 
na reprezentatywnych akwenach LGR „Opolszczyzna” w 2013 roku.
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4. NOCLEGOWISKA / KOLONIE LĘGOWE NA TERENIE LGR 
„OPOLSZCZYZNA”

� Na podstawie przeprowadzonych obserwacji/wizytacji terenowych
i wywiadu wśród użytkowników rybackich nie stwierdzono w 2013 roku istnienia 
stałych kolonii lęgowych kormoranów czarnych na terenie działania 
Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”. Natomiast w odniesieniu do noclegowisk 
ptaków, uznać należy obecność takiego punktu na Nysie Kłodzkiej. Jest to miejsce 
wykorzystywane okresowo przez kormorany, zwłaszcza w okresie jesienno-
zimowym. Zlokalizowane jest ono na granicy południowo-zachodniej 
Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”, w okolicy miejscowości Piątkowice (między 
gminami Łambinowice i Niemodlin) (N 50° 30' 510”; E 17° 27' 559”) (Fig. 6). 
Okresowe wykorzystywanie tego noclegowiska przez kormorany ma swoje 
podłoże w uwarunkowaniach topograficzno-środowiskowych oraz bliskiej 
odległości od dużych zbiorników zaporowych (Nysa i Otmuchów). Na przykład 
pojawienie się pokrywy lodowej na wymienionych akwenach automatycznie 
skutkowało zwiększeniem liczebności ptaków na noclegowisku. Generalnie liczba 
obserwowanych kormoranów mocno fluktuowała, zawierając się w szerokim 
zakresie od 25-30 osobników w okresie wiosenno-letnim, do 280-350 w sezonie 
zimowym.

Fig. 6. Kormorany na noclegowisku na Nysie Kłodzkiej. 
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5. SKŁAD POKARMU KORMORANA CZARNEGO NA TERENIE
 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA "OPOLSZCZYZNA"

 W badanym pokarmie ptaków przebywających (żerujących) na terenie 
LGR „Opolszczyzna” stwierdzono obecność aż siedemnastu gatunków ryb-ofiar: 
płoci Ru�lus ru�lus (L.), okonia Perca fluvia�lis L., sandacza Sander lucioperca (L.), 
jazgarza Gymnocephalus cernua (L.), szczupaka Esox lucius L., karasia srebrzystego 
Carassius gibelio (Bloch, 1783), leszcza Abramis brama (L.), krąpia Blicca bjoerkna 
(L.), uklei Alburnus alburnus (L.), wzdręgi Scardinius erythrophthalmus (L.), jazia 
Leuciscus idus (L.), klenia Squalius cephalus (L.), certy Vimba vimba (L.), sumika 
karłowatego Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819), lina Tinca �nca (L.), czebaczka 
amurskiego Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) i karpia Cyprinus 
carpio L. (Fig. 7).

5.1 Nysa Kłodzka
 Analizie poddano zawartość żołądków kormoranów odstrzelonych
w 2013 roku, zgodnie z przyznanymi limitami czasowymi i ilościowymi, w oparciu 
o pozwolenia wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Opolu. Pod względem liczbowym w pokarmie kormoranów z tego cieku 
dominował leszcz (20,8%), okoń oraz sandacz (obydwa z udziałem 19,2%). Kolejną 
istotną pozycję diety ptaków stanowiła płoć - 9,0%. Odsetek pozostałych ryb-ofiar 
był o wiele mniejszy i oscylował w zakresie od 0,4 do 2,9%. Wśród takich ofiar 
zaznaczyć należy obecność cennych ryb reofilnych – przede wszystkim certy oraz 
gatunków drapieżnych jak szczupak (Fig. 8). 

Fig. 7. Ryby-ofiary kormoranów czarnych z terenu Nysy Kłodzkiej: A – ryby okoniowate; B – ryby karpiowate.
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Fig. 8. Udział liczbowy poszczególnych gatunków ryb-ofiar w żołądkach kormoranów 
żerujących w rejonie Nysy Kłodzkiej.

Fig. 9.Udział wagowy poszczególnych gatunków ryb-ofiar w żołądkach kormoranów
żerujących w rejonie Nysy Kłodzkiej.
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W zestawieniu wagowym ryb-ofiar, udział tego ostatniego – 
obligatoryjnego drapieżnika okazał się znacznie wyższy (10%), co wynikało 
z wielkości konsumowanych przez kormorany osobników szczupaka. Ponadto 
istotniejsze znaczenie odgrywał w tym przypadku leszcz, którego udział ustalono 
na poziomie prawie 44%. Płoć i sandacz ponownie były ważnymi komponentami 
diety ptaków, stanowiąc odpowiednio 14,4 oraz 13,9% masy wszystkich zjadanych 
ryb. Okoń okazał się ofiarą o mniejszym znaczeniu, co związane było 
z niewielkimi rozmiarami przedstawicieli tego gatunku, znajdowanych 
w żołądkach kormoranów (Fig. 9).

Pod względem wielkości ofiar w pokarmie ptaków, dominującymi były 
stadia młodociane – zwłaszcza ryb karpiowatych (płoć, karaś, jaź) oraz 
okoniowatych (sandacz, okoń). Świadczą o tym notowane wartości średnich 
długości ciała (Longitudo corporis - Lc.) ofiar zjadanych przez ptaki w tym rejonie, 
które wynosiły odpowiednio: dla okoni 8,4 cm, płoci - 11,5 cm i sandacza - 11,0 cm 
(Tabela 1).

Tabela 1. Charakterystyka wielkości (długości ciała) ryb-ofiar kormoranów z rejonu Nysy Kłodzkiej.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

EUROPEJSKI
FUNDUSZ RYBACKI

20



5.2 Gospodarstwa Rybackie w obrębie LGR „Opolszczyzna”

� W pokarmie kormoranów żerujących na terenie obiektów stawowych 
zlokalizowanych w obrębie Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna” stwierdzono 
w pokarmie obecność ośmiu gatunków ryb, należących do trzech rodzin, tj. 
karpiowatych, okoniowatych i szczupakowatych. Najistotniejszym komponentem 
diety kormoranów okazał się w tym przypadku karp, przede wszystkim w formie 
kroczka (Fig. 10). Zarówno w udziale liczbowym, jak i wagowym stanowił on 
w ogólnym bilansie ofiar aż 80%. Pozostałe gatunki ryb-ofiar były jedynie 
uzupełnieniem diety ptaków, chociaż pod względem wagowym do istotnych 
elementów pokarmu należy zaliczyć także szczupaka, którego udział oszacowano 
na poziomie 16,1%. Spośród pozostałych ryb najwyższy udział liczbowy miał 
jazgarz (7%), podczas gdy wagowo stanowił on minimalny odsetek ofiar 
kormorana (Fig. 11 i 12). 

W analizowanym sezonie badawczym udział liczbowy karpia w pokarmie 
kormoranów był cały czas wyraźnie zauważalny i oscylował w zakresie od 50% 
(w listopadzie), do 95% (w lipcu i sierpniu)(Fig. 13). Obecność karpia w pokarmie 
kormoranów w wymienionych okresach dobitniej przedstawia udział wagowy 
ofiar, gdzie był on zdecydowanym eudominantem, a w okresie lęgowym tych 
ptaków (od kwietnia do sierpnia) stanowił praktycznie jedyne źródło ich pokarmu. 
(Fig. 14). Największe zróżnicowanie diety kormoranów na obiektach stawowych 
LGR „Opolszczyzna”, obserwowano w listopadzie 2013 roku, kiedy to oprócz 
karpia odnotowano ofiary należące do pięciu innych jednostek taksonomicznych. 
Było to prawdopodobnie spowodowane prowadzonymi w tym czasie odłowami 
stawów i gromadzeniem ryb w magazynach.
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po lewej narybek; po prawej kroczek. 
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Fig. 11. Udział liczbowy ryb-ofiar kormoranów żerujących na obiektach stawowych 
w granicach LGR „Opolszczyzna”

Fig. 12. Udział wagowy ryb-ofiar kormoranów żerujących na obiektach stawowych 
w granicach LGR „Opolszczyzna”
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Fig. 13. Zmiany sezonowe w udziale liczbowym ryb-ofiar kormoranów 
żerujących na terenie obiektów stawowych LGR „Opolszczyzna”

Fig. 14. Zmiany sezonowe w udziale wagowym ryb-ofiar kormoranów żerujących
na terenie obiektów stawowych LGR „Opolszczyzna” 
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Tabela 2. Charakterystyka wielkości (długości ciała) dominujących ryb-ofiar kormoranów 
na terenie obiektów stawowych LGR „Opolszczyzna”

 Długość ryb-ofiar kormoranów żerujących na terenie obiektów 
stawowych była skorelowana z wielkością ryb będących przedmiotem zabiegów 
hodowlanych. W przypadku karpia średnia długość ciała narybku tego gatunku 
wyniosła 7,8 cm, zaś kroczka 19,4 cm. Konsumowane płocie miały długość od 4,5 
do 14,0 cm, natomiast szczupaki, które były ofiarami ptaków charakteryzowały się 
długością ciała oscylującą w zakresie od 12,2 do 41,0 cm (Tabela 2). Biorąc pod 
uwagę zgromadzone informacje dotyczące liczebności kormoranów oraz ich 
składu pokarmu, oceniono preferencje pokarmowe ptaków żerujących na terenie 
karpiowych gospodarstw stawowych, leżących na terenie Stowarzyszenia LGR 
„Opolszczyzna”. Analiza ta potwierdziła olbrzymią presję ze strony kormoranów 
na hodowlanego karpia, który stanowił obiekt zainteresowania praktycznie 
wszystkich żerujących ptaków. Pozostałe ryby-ofiary były wyżerowywane 
prawdopodobnie przypadkowo.  Były  one bowiem komponentem 
polikulturowych zabiegów hodowlanych, jak w przypadku szczupaka czy lina, bądź 
składnikiem obsad, które trafiły do stawów wraz z wodą w czasie ich napełniania 
(Fig. 15). Najmniejszym zainteresowaniem kormoranów cieszył się w takim ujęciu 
leszcz i lin.
 Preferencje pokarmowe kormoranów dotyczące wyboru ryb-ofiar 
ukazały sezonowe różnice udziału karpia, jako podstawowego komponentu diety 
ptaków w zakresie od 60% (czerwiec), do prawie 100% (lipiec – sierpień). 
Generalnie wiosną i latem oprócz karpia ptaki żerowały tylko na innych 
przedstawicielach ryb karpiowatych (lin, leszcz, płoć), podczas gdy jesienią coraz 
większe znaczenie miały okoniowate i szczupak (Fig. 16).
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Fig. 15. Odsetek kormoranów żerujących na poszczególnych gatunkach ryb-ofiar 
w obrębie obiektów stawowych LGR „Opolszczyzna” (N ptaków = 96)

Fig. 16. Zmiany sezonowe preferencji pokarmowych kormoranów żerujących 
w obrębie obiektów stawowych LGR „Opolszczyzna” (N ptaków = 96)
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 W ogólnym zestawieniu ryb-ofiar kormoranów czarnych żerujących na 
akwenach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”, w udziale liczbowym ponad 80% 
stanowiły gatunki ryb uznawane powszechnie za cenne gospodarczo
i przyrodniczo, będące obiektem najwyższej troski środowisk rybackich oraz 
wędkarskich. 33% wszystkich zjadanych ryb stanowił tutaj karp, zaś udział okonia, 
leszcza, płoci czy sandacza oscylował w zakresie 11-13% (Fig. 17).

 Jeszcze wyraźniej presja kormoranów na cenne gatunki ich�ofauny 
została zaznaczona w zestawieniu wagowym. W tym przypadku udział 
karpia(narybku i kroczka) wyniósł prawie 40% całkowitej masy zjadanych ofiar. 
Kolejne pozycje w diecie ptaków stanowiły leszcz i płoć. Natomiast udział ryb 
drapieżnych, będących istotnym składnikiem akcji zarybieniowych w obrębie 
otwartych wód Opolszczyzny czyli sandacza, szczupaka i okonia wyniósł w sumie 
prawie 20% (Fig. 18). Z kolei odsetek gatunków małocennych (jazgarz, ukleja), 
bądź obcych – inwazyjnych (czebaczek amurski, karaś srebrzysty, sumik 
karłowaty), których eliminacja ma generalnie pozytywny wymiar nie przekroczył 
ogółem 2,5% całkowitej masy konsumowanych ryb-ofiar. 

Fig. 17. Udział liczbowy ryb-ofiar kormoranów żerujących na akwenach w granicach Stowarzyszenia 
LGR „Opolszczyzna”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

EUROPEJSKI
FUNDUSZ RYBACKI

26



Fig. 18. Udział wagowy ryb-ofiar kormoranów żerujących na akwenach 
w granicach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”

Fig. 19. Zmiany sezonowe w udziale wagowym ryb-ofiar kormoranów żerujących na akwenach 
znajdujących się w granicach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna” 
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Sezonowość diety ptaków żerujących na terenie LGR „Opolszczyzna” 
najdobitniej przedstawia udział wagowy poszczególnych ryb-ofiar. W okresie 
zimowym, kiedy dostępność najważniejszego komponentu pokarmowego czyli 
karpia była ograniczona do minimum, dominującymi ofiarami były leszcze, płocie 
czy sandacze, a więc gatunki zasiedlające naturalne cieki np. Nysę Kłodzką. Z kolei 
począwszy od wiosny do jesieni dietę ptaków stanowił praktycznie wyłącznie 
karp. W okresie od kwietnia do sierpnia 2013 roku udział tego gatunku wyniósł 

aż 96% wszystkich ofiar, natomiast jesienią spadł do 63%. Ponadto 
ważnym komponentem diety kormoranów były szczupaki będące także obiektem 
hodowli w stawach. Pozostałe gatunki ryb były uzupełnieniem diety ptaków, a ich 
ogólny udział wagowy okazał się mniej istotny (Fig. 19).

Analiza zgromadzonych informacji odnośnie liczebności kormoranów 
oraz ich preferencji pokarmowych na terenie Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”, 
pozwoliła na wskazanie ryb-ofiar najczęściej wybieranych przez ptaki. Wyniki 
te potwierdzają olbrzymią presję ze strony kormoranów na hodowlanego karpia 
(zwłaszcza jego młodsze roczniki). Świadczy o tym fakt, iż w pokarmie 50% 
badanych ptaków znajdowano narybek oraz kroczka karpia. Pozostałe ryby-ofiary 
były konsumowane znacznie rzadziej przez kormorany. Co dziesiąty z nich żerował 
na sandaczu, płoci czy okoniu, zaś 15% populacji ptaków bytującej 
w granicach Stowarzyszenia zjadało najczęściej leszcza (Fig. 20). Najmniejszym 
zainteresowaniem kormoranów cieszył się w takim ujęciu kleń, lin i sumik 
karłowaty.

Fig. 20. Odsetek kormoranów żerujących na poszczególnych gatunkach ryb-ofiar 
w granicach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna” 
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6.  SZACUNKOWA KONSUMPCJA RYB PRZEZ KORMORANY NA TERENIE 
 LGR „OPOLSZCZYZNA”

Przy ocenie całkowitej konsumpcji ryb przez kormorany przyjęto, 
że wartość dziennej dawki pokarmowej przypadającej na jednego ptaka 

wynosi 500 g. W literaturze fachowej niektórzy autorzy wykazują wielkość 
dobowej racji kormorana w przedziale od 390 do 680 g, co zależy w głównej 
mierze od indywidualnego (osobniczego) wydatku energetycznego zużywanego 
na zdobycie pokarmu i utrzymanie ciepłoty ciała (na poziomie 39°C). To oznacza, 
iż porcja 500 g ryb, zależnie od gatunku ryby-ofiary, dostarcza kormoranowi od 75 
do 187 kalorii na 1 kg wagi ciała)(Cramp i Simmons 1977). Carss (1997) podaje 
jeszcze szerszy zakres wartości racji dobowej (od 251 do 890 g), w zależności 
od tego czy dotyczyły one ptaków dojrzałych płciowo (karmiących 
pisklęta/zimujących) czy też ptaków niedojrzałych płciowo. 

Generalnie większość kormoranów żeruje w bezpośredniej bliskości 
kolonii lub noclegowiska. Musil i Janda (1997) dla kolonii w Czechach oszacowali, 
że 92% ptaków żerowało na stawach w odległości do 10 km od miejsca 
gniazdowania. W przypadku ptaków zimujących w Norwegii, aż 96% z nich 
żerowało w odległości do 8 km od noclegowiska.

Z drugiej strony w koloniach lęgowych szacunki dotyczące długości 
najdalszych lotów na żerowiska sięgają 35 km od kolonii, a nawet do 40 km 
od najbliższych noclegowisk (Boldreghini i in. 1997; Grémillet 1997). Przyjmuje 
się, że kormorany żerują przeważnie w odległości do 20–30 km od miejsc 
noclegowych czy kolonii lęgowych, ponieważ ze wzrostem odległości rosną koszty 
energetyczne ich wędrówek na żerowiska (Veldkamp 1997, Paillisson i in. 2004). 
W przypadku omawianego obszaru brak dużych noclegowisk oraz kolonii 
lęgowych sugeruje penetrowanie terenu LGR „Opolszczyzna” przez ptaki bytujące 
poza jego granicami. W przypadku kormoranów żerujących na obiektach 
stawowych usytuowanych w granicach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna” masa 
zjadanych ryb zmieniała się sezonowo. W oparciu o dokonane obliczenia 
ustalono, iż wiosną obserwowana liczba ptaków mogła pozyskać z jednego 
hektara około 10 kg ryb. Największa presja ze strony kormoranów odnotowana 
była jesienią (od września do grudnia), kiedy zjadały ponad 20 kg ryb z jednego 
hektara stawów (Fig. 21). Przeliczając wartość ryb-ofiar według oficjalnego 
cennika materiału zarybieniowego RZGW we Wrocławiu z 10 października 2013 
roku oszacowano, iż wartość skonsumowanych karpi oraz ryb dodatkowych 
w stawach jak lin czy szczupak, w sezonie 2013 zawarta była między 925 tys. 
a ponad 1.6 mln złotych (Tabela 3).
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Tabela 3. Zestawienie szacunkowej masy i wartości ryb skonsumowanych w roku 2013 
na terenie obiektów stawowych LGR „Opolszczyzna”

*w zaokrągleniu do 0,5 tys. PLN, dla oszacowanej minimalnej i maksymalnej sezonowej liczebności 
   kormoranów na 2200 ha obiektów stawowych

Fig. 21. Szacowana sezonowa masa ryb-ofiar konsumowanych przez kormorany 
na terenie obiektów stawowych w granicach Stowarzyszenia LGR „Opolszczyzna”
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 Analogicznie ustalono szacunkową masę i wartość finansową ryb 
wyżerowywanych przez kormorany w obrębie Nysy Kłodzkiej – jako naturalnego 
cieku, ważnego dla gospodarowania zasobami ich�ofauny wód Opolszczyzny. 
Zgodnie z wynikami analiz struktury pokarmu ogólna masa zjadanych ryb w 2013 
roku wahała się w zakresie od 9,9 do ponad 14 ton. Przeliczając tę ilość na cenę 
materiału zarybieniowego najważniejszych komponentów diety kormoranów 
obliczono, że wartość ryb-ofiar zjedzonych z Nysy Kłodzkiej wyniosła między 117 
a 165 tys. złotych (Tabela 4).

Tabela 4. Zestawienie szacunkowej konsumpcji (w kg) i wartości ryb (PLN) zjedzonych
w roku 2013 w sezonie na Nysie Kłodzkiej.

* w zaokrągleniu do 50 kg, dla oszacowanej minimalnej i maksymalnej sezonowej liczebności kormoranów 
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7. LICZEBNOŚĆ KORMORANÓW NA REPREZENTATYWNYCH AKWENACH 
LGR „ŻABI KRAJ” W UKŁADZIE SEZONOWYM 

 W oparciu o zgromadzone informacje od Użytkowników rybackich 
obiektów hodowlanych oraz sezonowe wizytacje zespołu badawczego na 
wybranych akwenach (Zbiornik Goczałkowice) stwierdzono, iż każdego dnia 
przeciętna liczba kormoranów odwiedzających obszar Stowarzyszenia LGR „Żabi 
Kraj” wiosną ubiegłego roku (marzec - czerwiec) wahała się w granicach od 7 sztuk 
(w przypadku gospodarstw zlokalizowanych w północno-zachodniej części 
terenu) do 240 osobników, w zależności od stanowiska (Fig. 22A). Analizując 
zmiany sezonowe odnośnie liczebności i wizyt ptaków na terenie objętym pracami 
monitoringowymi ustalono, że globalnie to Zbiornik Goczałkowicki jest najczęściej 
odwiedzanym akwenem w obrębie działania Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”. O ile 
presja kormoranów w lipcu, październiku i listopadzie ukierunkowana była przede 
wszystkim na wody tego zbiornika zaporowego (Fig. 22A, B), to w czerwcu
i grudniu ptaki wizytowały równie często obiekty stawowe Gospodarstw 
Rybackich w Dębowcu, Pogórzu czy Gołyszu (Fig. 22C), o czym świadczy wysoki 
udział liczbowy (Fig. 26) i wagowy (Fig. 28) karpia. W okresie wiosenno-letnim 
związanym z wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, część ptaków bytujących 
w kolonii wykorzystuje do penetracji stawy karpiowe, położone w pobliżu 
Zbiornika. Obsady narybku czy kroczka w tych obiektach są dla nich łatwym łupem 
i stanowią doskonałe miejsce polowań oraz szybkiego zabezpieczenia dobowej 
racji pokarmowej. Natomiast w sezonie po-lęgowym (jesienią) znacznie wzrasta 
liczebność ptaków migrujących (dojrzałych i niedojrzałych płciowo), które 
przebywają na terenie Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”. Ma to wyraźne 
odzwierciedlenie w trzy-, a nawet pięciokrotnie większej liczbie odwiedzin 
ptaków na dużych obiektach hodowlanych (powyżej 200 ha). Największą liczbę 
odwiedzin każdej doby, od września do grudnia odnotowano dla wód Zbiornika 
Goczałkowickiego, a także Gospodarstw Rybackich w Gołyszu, Dębowcu i Pogórzu 
(Fig. 22C), przy czym niejednokrotnie dokumentowane były naloty stad 
kormoranów liczących ponad 500 sztuk. 
 Analizując liczebność ptaków odwiedzających akweny zlokalizowane na 
obszarze LGR „Żabi Kraj” w 2013 roku odnotowano, iż presja ta ukierunkowana 
jest na największe powierzchniowo podmioty rybackie oraz wody Zbiornika 
Goczałkowickiego. Specyficzne położenie i obecność wielu mniejszych 
gospodarstw hodowlanych w okolicach zbiornika sprawia, że presja ze strony 
kormoranów na wody tych gospodarstw jest równie istotna. 
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Próby jej minimalizacji drogą odstraszania ptaków czy w wyjątkowych 
przypadkach ich odstrzały, są w dużej mierze ograniczone obowiązującymi 
przepisami prawnymi. Poza tym istnieje potrzeba skoordynowanych działań w tej 
materii wszystkich zainteresowanych stron (Użytkowników rybackich). 

Fig. 22. Przeciętna dobowa liczba odwiedzin ptaków 
na reprezentatywnych akwenach LGR „Żabi Kraj” 

w układzie sezonowym:
 A – wiosna (III – VI); B – lato (VII-VIII); C – jesień (IX-XII).
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Bliskość naturalnych, nie zamarzających cieków oraz sąsiedztwo olbrzymich 
powierzchniowo, sztucznych zbiorników zaporowych (Goczałkowice, Rybnik) jest 
dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost liczebność ptaków na badanym 
obszarze w czasie migracji (po zakończonych lęgach). Ponadto obszar LGR „Żabi 
Kraj” położony jest w obrębie tzw. południowego korytarza ekologicznego - 
wykorzystywanego przez liczne gatunki ptaków wędrownych. 

8. NOCLEGOWISKA / KOLONIE LĘGOWE NA TERENIE LGR „ŻABI KRAJ”

� Na terenie działania Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”, w oparciu
 o dokonane sezonowe wizytacje/obserwacje terenowe zespołu badawczego oraz 
wywiad wśród użytkowników rybackich, potwierdzono obecność stałej kolonii 
lęgowej kormoranów czarnych. Kolonia ta usytuowana jest w cofce Zbiornika 
Goczałkowickiego, przy tzw. starym korycie Wisły. 
W 2013 roku kolonia ptaków składała się z 68 zasiedlonych gniazd, w których 
stwierdzono od dwóch do czterech piskląt. Przeciętnie sukces lęgowy w tej kolonii 
w ubiegłym roku, oszacowano na poziomie 2,7 pisklęcia/gniazdo (Fig. 23). 

Natomiast w obrębie LGR „Żabi Kraj” nie ustalono stałych, trwale 
wykorzystywanych przez kormorany noclegowisk ptaków. Biorąc jednak pod 
uwagę sporą powierzchnię Zbiornika Goczałkowickiego oraz bliskość lokalizacji 
kolejnego – bardzo dużego akwenu czyli Zbiornika Rybnickiego, można zakładać 
istnienie takich punktów w obrębie ich misy. Poza tym, kormorany wykorzystują 
okresowo okolice tzw. kaskady Wisły, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy rozpoczynają się odłowy w gospodarstwach stawowych, albo kiedy pojawia 
się pokrywa lodowa na Zbiorniku Goczałkowickim.

Fig. 23. Pisklęta kormorana czarnego w kolonii lęgowej na Zbiorniku Goczałkowickim.
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9. SKŁAD POKARMU KORMORANA CZARNEGO NA TERENIE LOKALNEJ 
GRUPY RYBACKIEJ "ŻABI KRAJ"

9.1 Goczałkowicki Zbiornik Zaporowy

Podstawą analizy składu diety kormoranów były wypluwki (ponad 120 
sztuk) oraz ryby-ofiary wyksztuszone przez ptaki zebrane w kolonii lęgowej, 
usytuowanej na kilku niewielkich wyspach w okolicach co�i Zbiornika (Fig. 24). 
Materiały do badań zebrano na terenie kolonii w okresie od maja do grudnia 2013 
roku. Pod względem liczbowym, w całym sezonie, głównym komponentem 
pokarmu kormoranów w obrębie tego akwenu okazał się jazgarz, stanowiący 
ogółem 36,1% udziału wszystkich ryb-ofiar. Kolejną pozycję zajmował karp - 
przede wszystkim kroczek (19,0%) i leszcz (9,1%). Podkreślić należy stosunkowo 
duży odsetek szczupaka i okonia w udziale liczbowym, wynoszący odpowiednio 
5 i 6,9% (Fig. 25). Biorąc pod uwagę niezwykle istotną rolę ekologiczną takich 
gatunków jako ryb ze szczytu piramidy troficznej, uznać należy ten fakt za wysoce 
niepokojący. 

Skład diety ptaków żerujących w okolicach Zbiornika Goczałkowice 
fluktuował sezonowo. Tym niemniej, kilka taksonów ryb było obecne w pokarmie 
kormoranów praktycznie w całym analizowanym okresie. Zaliczyć tutaj należy 
przede wszystkim karpia, potwierdzonego we wszystkich próbach, począwszy 
od czerwca do grudnia, którego udział liczbowy wahał się w granicach od 6 
do 45%. W diecie ptaków, spośród pozostałych gatunków – rodzime okoniowate, 
tj. okoń i jazgarz, a z karpiowatych karaś srebrzysty, leszcz i płoć obecne były 
w czterech z pięciu analizowanych okresów (Fig. 26). Szczupak został 
potwierdzony jako element diety jesienią (październiki i listopad), zaś pozostałe 
pięć gatunków pojawiało się sporadycznie w pokarmie ptaków. Biorąc pod uwagę 
udział wagowy poszczególnych ryb-ofiar, dominantem okazał się karp, stanowiący 
ponad ¼ masy wszystkich konsumowanych ofiar. Kolejne pozycje zajmowały 
jazgarz (19,3%) oraz płoć (18,6%)(Fig. 27). Odsetek pozostałych gatunków, przede 
wszystkim ryb karpiowatych, oscylował w zakresie od 9,6% (leszcz) do 3,7% (jelec) 
udziału wagowego. Zmiany sezonowe w udziale wagowym zjadanych ryb były 
analogiczne do zaprezentowanych powyżej fluktuacji odnośnie udziału 
liczbowego. Tutaj także odsetek karpia oscylował w podobnych granicach, od 6% 
w listopadzie, do 47% w czerwcu – okresie najintensywniejszego karmienia piskląt 
(Fig. 28).
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Fig. 24. Ryby-ofiary kormoranów żerujących na terenie akwenów LGR „Żabi Kraj”: 
A - sandacze; B – wyksztuszony leszcz; C – okonie; D – jazie; 

E – narybek karpia; F – wyksztuszony, częściowo strawiony okoń.
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Fig. 25. Udział liczbowy poszczególnych ryb-ofiar kormoranów bytujących na terenie 
Goczałkowickiego Zbiornika Zaporowego.

Fig. 26. Sezonowe zmiany w udziale liczbowym poszczególnych ryb-ofiar kormoranów bytujących 
na terenie Goczałkowickiego Zbiornika Zaporowego. 
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Fig. 27. Udział wagowy ryb-ofiar kormoranów z Goczałkowickiego Zbiornika Zaporowego.

Fig. 28. Sezonowe zmiany w udziale wagowym poszczególnych ryb-ofiar kormoranów bytujących 
na terenie Goczałkowickiego Zbiornika Zaporowego.
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Tabela 5. Długość ciała wyksztuszonych ryb-ofiar zidentyfikowanych na terenie 
kolonii lęgowej zlokalizowanej w obrębie Zbiornika Zaporowego Goczałkowice.

Analiza wielkości wyksztuszonych ryb-ofiar kormoranów w kolonii 
lęgowej na Zbiorniku Goczałkowickim ujawniła, iż średnia długość ciała kroczka 
karpia wynosiła 19,7 cm, a narybku 12,5 cm. Wartości długości ciała zanotowane 
dla karasia srebrzystego były porównywalne z tymi dla karpia i wynosiły 18,7 cm, 
zaś dla płoci 14,7 cm (Tabela 5).

9.2 Gospodarstwa Rybackie LGR „Żabi Kraj”

� Podstawą analizy diety kormoranów były w tym przypadku żołądki 
ptaków odstrzelonych na terenie obiektów hodowlanych zgodnie z pozwoleniami 
G e n e ra l n e go  D y re kto ra  O c h ro ny  Ś ro d ow i s ka  ( d e c yz j a  n r  D O P-
OZ.6401.03.222.2012.dł z dnia 18 lipca 2012 roku) oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach (decyzja nr WPN.6402.325.2012.DC z dnia 
6 września 2012 roku).� Skład pokarmu kormoranów żerujących w obrębie 
obiektów stawowych Gospodarstwa Rybackiego w Dębowcu i Pogórzu 
obejmował cztery taksony. Zarówno w udziale liczbowym, jak i w udziale 
wagowym, dominującą rolę odgrywał karp, stanowiąc odpowiednio 43,7% 
i 71,2% wszystkich ryb-ofiar. Istotną pozycją, zwłaszcza w udziale liczbowym 
zjadanych ryb, był kroczek jazia (40,7%). Dwie pozostałe ofiary czyli inwazyjny 
czebaczek amurski oraz ukleja były gatunkami uzupełniającymi i nie miały 
poważniejszego znaczenia w diecie ptaków (Fig. 29 i 30). 
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Fig. 30. Udział wagowy ryb-ofiar kormoranów 
żerujących na terenie obiektów stawowych 

Gospodarstwa Rybackiego w Dębowcu. 

Uwzględniając liczebność ptaków, jakie odwiedzały w całym sezonie 
obiekty Gospodarstwa Rybackiego w Dębowcu oszacowano potencjalną masę 
karpi, jakie stały się ofiarami kormoranów. Wartości te wahały się od 25 kg 
w grudniu, czyli po zakończeniu sezonu hodowlanego, do 190 - 215 kg 
w okresie październik/listopad, kiedy zarówno masa ryb jak i ich zagęszczenie
w stawach były największe (Fig. 31). 

Fig. 31. Szacowana masa karpi konsumowanych przez kormorany w Gospodarstwie Dębowiec w 2013 roku, 
przy założonym przeciętnym zapotrzebowaniu pokarmowym ptaków wynoszącym 500 g na dobę.
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 Ogółem w sezonie 2013 na terenie LGR „Żabi Kraj” w pokarmie 
kormoranów stwierdzono obecność szesnastu taksonów ryb, a mianowicie: płoci 
Ru�lus ru�lus (L.), okonia Perca fluvia�lis L., sandacza Sander lucioperca (L.), 
jazgarza Gymnocephalus cernuus (L.), szczupaka Esox lucius L., karasia 
srebrzystego Carassius gibelio (Bloch, 1783), karasia pospolitego Carassius 
carassius (L.), leszcza Abramis brama (L.), krąpia Blicca bjoerkna (L.), uklei 
Alburnus alburnus (L.), wzdręgi Scardinius erythrophthalmus (L.), jazia Leuciscus 
idus (L.), jelca Leuciscus leuciscus (L.), czebaczka amurskiego Pseudorasbora parva 
(Temminck & Schlegel, 1846), lina Tinca �nca (L.) i karpia Cyprinus carpio L.

Fig. 32. Odsetek kormoranów żerujących na poszczególnych gatunkach ryb-ofiar 
w obrębie LGR „Żabi Kraj” (N ptaków = 97)

 W oparciu o zgromadzone informacje związane z liczebnością 
kormoranów oraz ich składem pokarmu, podjęto próbę oceny preferencji 
pokarmowych ptaków żerujących na akwenach użytkowanych rybacko leżących 
na terenie Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”. Analiza ta ujawniła, iż co trzeci 
kormoran wybiera jako ofiarę karasia srebrzystego, a co piąty okonia. Z kolei 15% 
wszystkich bytujących na badanym obszarze ptaków żerowało na karpiu (Fig. 32). 
Najmniejszym zainteresowaniem kormoranów cieszyły się natomiast: czebaczek 
amurski, karaś pospolity oraz krąp. Najwyższy odsetek ptaków wybierających 
gatunki  ryb stanowiących istotny element ich�ofauny Zbiornika 
Goczałkowickiego, poniekąd odzwierciedla proporcje między jego całkowitą 
powierzchnią (ok. 3200 ha), a powierzchnią obiektów stawowych, użytkowanych 
rybacko (ok. 2000 ha) na obszarze LGR „Żabi Kraj”. 
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Fig. 33. Odsetek kormoranów żerujących na poszczególnych gatunkach ryb-ofiar 
w obrębie LGR „Żabi Kraj” w ujęciu sezonowym (N ptaków = 97).

 Największą różnorodnością gatunkową cechowała się dieta ptaków 
w okresie jesiennym czyli w październiku oraz listopadzie, kiedy wśród ryb-ofiar 
odnotowano aż 10 taksonów. Najmniej zróżnicowaną okazała się zaś ta 
odnotowana w grudniu, kiedy to kormorany żerowały jedynie na czterech 
gatunkach ryb karpiowatych (karpiu, płoci, leszczu i linie)(Fig. 33). W ogólnym 
zestawieniu oznaczonych ryb-ofiar kormoranów czarnych przebywających 
na obszarze LGR „Żabi Kraj” w 2013 roku, spośród 16 gatunków w ujęciu 
liczbowym, najważniejszą pozycję zajął narybek karasia srebrzystego (26,6%), 
jazgarz (20,4%) oraz okoń (15,7%). Gatunki będące przedmiotem hodowli 
stawowej czyli karp i jaź stanowiły w sumie ponad 15% wszystkich 
konsumowanych ryb (Fig. 34). Porównując udział liczbowy drapieżników 
obligatoryjnych tj. sandacza (1,1%) oraz szczupaka (0,7%) był on stosunkowo 
niewielki. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie gospodarcze i ekologiczne tych 
gatunków, a także fakt prowadzenia regularnych i intensywnych zarybień tymi 
taksonami w obrębie Zbiornika Goczałkowickiego, należy uznać ten odsetek 
za istotny. Analiza pokarmu kormoranów żerujących na obszarze LGR „Żabi Kraj” 
w 2013 roku, uwzględniająca udział wagowy poszczególnych komponentów diety 
ujawniła, iż dominującą rolę odgrywał w tym zestawieniu jazgarz (26,6%) przed 
karpiem (23,5%). Taka sytuacja wyraźnie wskazuje na istnienie dwóch 
zasadniczych źródeł pokarmu wykorzystywanych przez ptaki, czyli Zbiornika 
Goczałkowickiego (jazgarz) oraz karpiowych obiektów stawowych. 
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Dalsze pozycje w ujęciu wagowym zajęły cztery gatunki ryb karpiowatych 
czyli płoć, leszcz, karaś srebrzysty oraz wzdręga, których odsetek masy wśród 
wszystkich konsumowanych ryb wyniósł od 6% do 12,3%. Nieco wyższy okazał się 
w takim zestawieniu udział wagowy szczupaka (2,1%), zaś minimalny sandacza 
(0,1%)(Fig. 35).

Fig. 34. Udział liczbowy ryb-ofiar w diecie kormoranów bytujących 
na terenie Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” w 2013 roku.

Fig. 35. Udział wagowy ryb-ofiar w diecie kormoranów bytujących 
na terenie Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” w 2013 roku. 
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10.   SZACUNKOWA KONSUMPCJA RYB PRZEZ KORMORANY NA TERENIE 
LGR „ŻABI KRAJ”

 W oparciu o liczebność kormoranów w sezonie 2013 udokumentowaną 
w obrębie Zbiornika Goczałkowickiego oraz strukturę gatunkową ich pokarmu, 
oszacowano całkowitą konsumpcję najistotniejszych ryb-ofiar. Ogółem ilość 
zjedzonych ryb wyniosła od 42 do ponad 85 ton. Przeliczając uzyskane masy wedle 
cennika materiału zarybieniowego poszczególnych taksonów, zgodnie 
ze stawkami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przyjętych 
dnia 8 stycznia 2014 roku, ustalono szacunkową wartość najistotniejszych 
komponentów diety kormoranów. Wartość ta w zależności od zanotowanej 
dobowej liczebności minimalnej i maksymalnej ptaków wyniosła między 213 tys.
a 434 tys. złotych (Tabela 6). 

 Analogicznie oszacowano masę i wartość finansową ryb wyżerowy-
wanych przez kormorany w obrębie karpiowych gospodarstw rybackich. Tutaj 
jednak w oparciu o bardzo precyzyjne zapisy odwiedzin ptaków na terenie kilku 
reprezentatywnych podmiotów ustalono, że ogólna masa zjedzonych karpi 
w 2013 roku na terenie obiektów stawowych Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” 
wynosiła blisko 8 ton, zaś pozostałych gatunków około 3 ton. Przeliczając ilość 
najważniejszych komponentów diety kormoranów według cennika materiału 
zarybieniowego obliczono, że wartość ryb-ofiar wyniosła między 132 a 171 tys. 
złotych, w zależności od udziału ryb tzw. dodatkowych, hodowanych 
w polikulturze (Tabela 6).

Tabela 6. Zestawienie szacunkowej wartości ryb (PLN) zjedzonych w roku 2013 
na terenie obiektów stawowych LGR „Żabi Kraj”* w zaokrągleniu do 50 kg, 

dla oszacowanej minimalnej i maksymalnej sezonowej liczebności kormoranów
# w zależności od ceny materiału zarybieniowego uwzględnionych gatunków 
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11.  ANALIZA POTENCJALNYCH MIGRACJI KORMORANÓW MIĘDZY 
REGIONAMI (LGR „OPOLSZCZYZNA” ORAZ LGR „ŻABI KRAJ”)

� W ramach realizowanego projektu przeprowadzono, w okresie marzec 
2013 – styczeń 2014, kilkanaście wizyt terenowych na obszarze Stowarzyszenia 
LGR „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”. Celem tych 
monitoringowych prac była próba oceny potencjalnych migracji i przenikania 
obszarów żerowiskowych ptaków w sezonie. Biorąc pod uwagę kumulację i 
zagęszczenie rybackich gospodarstw hodowlanych oraz związaną z tym 
dostępność ofiar, zarówno w okresie lęgowym, jak i na przelotach nie 
potwierdzono istotnych masowych wędrówek ptaków między analizowanymi 
regionami. Ponadto uwarunkowania geograficzne i środowiskowe, a także 
bogactwo zróżnicowanych akwenów występujących w granicach omawianych 
Stowarzyszeń sprawia, że wędrówki o charakterze żerowiskowym są mało 
prawdopodobne. Biorąc jednak pod uwagę doniesienia literaturowe oraz dane 
odnoszące się do zasięgu i obszaru, jaki może być penetrowany przez kormorany 
w czasie doby w poszukiwaniu odpowiednich żerowisk - wynoszącego niekiedy 
ponad 40 km, można uznać, że teren jednego i drugiego Stowarzyszenia są 
potencjalnie narażone na takie przemieszczania. Dotyczyć one mogą zwłaszcza 
ptaków niedojrzałych płciowo, nie związanych ze stałymi miejscami noclegowymi.

12. PODSUMOWANIE

Wpływ kormoranów na ich�ofaunę i gospodarkę rybacką
Kormoran czarny żywi się wyłącznie rybami, żerując zazwyczaj w małych

i płytkich akwenach. Niekiedy może jednak także nurkować po swą zdobycz nawet 
na głębokość od 10 do 25 m (Görner 2008). Przyjmuje się, że średnie dzienne 
spożycie ryb przez jednego kormorana waha się w granicach 400 - 600 g (Carss
i Marzano 2005; Guthörl 2006; Knösche 2008; Kohl 2011). Natomiast w trakcie 
sezonu lęgowego i karmienia piskląt kormoran chwyta nawet ponad 800 g ryb 
dziennie (Grémillet 1997). 

Wpływ kormoranów na poszczególne gatunki ryb jest z pewnością 
uzależniony od wielu czynników, m.in. charakterystyki danego zbiornika wodnego 
(Steffens 2011). To, na jakie gatunki ryb polują kormorany, uzależnione jest 
głównie od składu ich�ofauny oraz liczebności poszczególnych gatunków ryb 
stanowiących potencjalne ofiary ptaków na danym akwenie (terenie) (Suter 
1997a). 
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Oprócz zróżnicowania gatunkowego ryb-ofiar w diecie kormoranów 
często spotyka się osobniki o różnych rozmiarach co czyni je drapieżnikami 
uniwersalnymi i oportunistycznymi. Rozmiary ryb-ofiar mogą wynosić od 
zaledwie kilku gramów (w przypadku cierników) do 800-900 g (Suter 1997b; 
Schröder i in. 2007; Schwarten 2009). W większości przypadków masa 
jednostkowa konsumowanych ryb wynosi od 50 do 200 g (Rutschke 1998). Na tej 
podstawie można szacować ogólną konsumpcję kormoranów. Na przykład 
w Niemczech liczebność populacji tych ptaków szacuje się w zakresie od 100 tys. 
do 110 tys. sztuk, zatem ilość ryb zjadanych przez te ptaki równać się może 18 000 
ton rocznie. Dla porównania połowy komercyjne i rekreacyjne w wodach 
śródlądowych Niemiec w 2010 roku wyniosły około 13 tys. ton (Brämick 2011). 

Wpływ kormoranów na populacje ryb jest z pewnością różny dla danych 
zbiorników wodnych (Steffens 2011). Dość często presją kormorana zagrożone są 
całe populacje poszczególnych gatunków występujących w niewielkich 
strumieniach i rzekach, głównie w okresie zimowym (Guthörl 2006; Görner 2008; 
Füllner i George 2007; Schröder i in. 2007; Wagner i in. 2008). Szczególnie 
zagrożone są lipień i pstrąg potokowy (Görlach i Müller 2005). Populacja lipienia 
w badanym odcinku rzeki Ilm w Turyngii zanikła po zimowej inwazji kormoranów. 
Z kolei 10 lat drapieżnictwa kormorana w rzekach Saksonii zredukowało populacje 
tamtejszych lipieni do 7%. Często wysokie straty w zasobach ich�ofauny 
odnotowywane są również w jeziorach (Wissmath 2009). Taka sytuacja ma 
miejsce na północy Niemiec, gdzie populacja kormoranów charakteryzuje się 
dużą liczebnością przez cały rok. Liczba kormoranów zwiększyła się tam od kilku 
ptaków w latach 60. ubiegłego wieku do ponad 1300 osobników, a obecnie 
średnia roczna wynosi ponad 70 tys. kormorano-dni. W rezultacie, konsumpcja 
ryb przez kormorany na dzień dzisiejszy znacznie przewyższa połowy rybaków 
(Kämmereit i in. 2005). Całkowita biomasa ryb wyjadanych przez kormorany 
wyniosła przynajmniej 26,5 kg/ha, z czego jedną trzecią stanowiły sandacze 
(Emmrich i Dü�mann 2011). Problemy ze wzrastającą populacją kormoranów 
obserwowane są również w Bawarii. Połowy rybaków w ciągu ostatnich lat 
utrzymywały się tu na poziomie 9-11 kg/ha, natomiast drapieżnictwo kormorana 
oszacowano na 4-4,6 kg/ha (Klein 2000, 2005; Schröder i in. 2007).

Niepokojące są również szkody w stawach karpiowych. W Saksonii roczne 
straty narybku karpia powodowane drapieżnictwem kormoranów wynoszą około 
250 ton. Ekonomicznie odpowiada to stratom rzędu od 75 tys. do 1 mln euro 
rocznie (S�ehler 2007). 
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W Brandenburgii straty finansowe w gospodarstwach hodujących karpie 
przekroczyły nawet 1 mln euro, pomimo stosowanych tam metod płoszenia, 
w tym odstrzału ponad 1 000 ptaków w 2009 roku. Kormorany żerujące 
na stawach karpiowych w Bawarii wyjadają nawet do 90% jednorocznych karpi 
(Arnold 2010). Presja kormoranów na zasoby ich�ofauny sprawia, że aktualnie 
masa zjadanych przez kormorany ryb znacznie przewyższa wartości uzyskiwane 
przez rybaków w połowach komercyjnych (Krzywosz i Traczuk 2012). Poza tym 
eliminują one z jezior, rzek czy stawów ryby młodociane, które nie mają szansy 
przystąpić do tarła oraz nie mogą w przyszłości stać się komponentem połowów 
wędkarskich czy rybackich. Bardzo często ataki ptaków kończą się niepowodze-
niem, ale skutkują one znacznymi obrażeniami skóry i mięśni, co w konsekwencji 
osłabia ryby, upośledza ich żerowanie i negatywnie wpływa na wzrost. Próby takie 
sprawiają, że często okaleczone ryby sną po kilku czy kilkunastu dniach od ataku 
(Kramer 2007). Ponadto zranienia przyczyniają się do wtórnych infekcji 
bakteryjnych i grzybiczych. Ataki kormoranów wywołują również olbrzymi stres 
wśród obsad stawów hodowlanych. Ryby – zwłaszcza stadia młodociane – są 
przeganiane w kierunku brzegu czy trzcinowisk, co ogranicza ich żerowanie, a tym 
samym przyczynia się do mniejszych przyrostów i w efekcie obniża zyski 
hodowców. 

Presja ptaków ukierunkowana jest niekiedy na gatunki wspierane przez 
ogólnoeuropejskie oraz krajowe projekty, jak węgorz – objęty planem 
gospodarowania jego zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1100/2007 czy ryb drapieżne, tj. szczupak, sandacz, boleń będące w wielu 
przypadkach najczęściej zarybianymi taksonami. Wreszcie kormorany 
postrzegane są jako wektor transferu nowych patogenów. Zresztą zdecydowana 
większość badanych ich żołądków wypełniona była nicieniami Contracaecum 
rudolphii Hartwich (1964) (Fig. 36), co może wpływać na nasilenie chorób 
pasożytniczych w ekosystemach wodnych (Dziekońska-Rynko i in. 2010). Ich 
migracje żerowiskowe mogą też przyczyniać się potencjalnie np. do przenoszenia 
między ośrodkami rybackimi wirusa KHV, który w ostatnich latach w Polsce stał się 
olbrzymim problemem dla hodowców karpia. Kormorany jako obligatoryjne 
ich�ofagi wywierają bardzo istotny wpływ na rybostan wód. Jest to zjawisko 
naturalne i do pewnego stopnia akceptowalne. Jednak przy braku czynników 
ograniczających w znaczący sposób ich liczebność oraz w sytuacji obecności 
ptaków w rejonach, gdzie prowadzona jest stawowa produkcja rybacka, dochodzi 
do rażącego zaburzenia równowagi środowiska, a ich wpływ zagraża przyrodzie
i gospodarce człowieka. W takim przypadku istnieje pilna potrzeba działań 
ograniczających liczebność kormoranów. 
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Analizy naukowe oraz informacje ze strony podmiotów rybackich 
dowodzą, że populacja kormorana znacznie przekroczyła poziom bezpieczny dla 
środowiska. Aktualnie stanowi ona zagrożenie nie tylko dla gospodarki rybackiej, 
ale także naturalnych siedlisk innych, współbytujących organizmów, często 
wymagających pilnej ochrony. Potrzebne jest zatem rozważenie odważnych 
pomysłów i działań, które mogą pozwolić na sukces w zarządzaniu populacją 
kormorana w Polsce. Obecnie brak jest skutecznych form kontroli liczebności tego 
gatunku, uzasadnionych ekologicznie i ekonomicznie oraz akceptowalnych 
społecznie. Stosowane przez Użytkowników rybackich w tej materii rozwiązania, 
nie dają spodziewanych efektów, ponadto ponoszą oni niemałe koszty związane 
z realizacją uzyskanych zezwoleń na odstrzały oraz utylizacją zastrzelonych 
ptaków. Warto w tym kontekście rozważyć zatem możliwość wprowadzenia 
rekompensat finansowych podmiotom zajmującym się chowem i hodowlą ryb, 
z tytułu ponoszonych, wymiernych strat ekonomicznych związanych 
z żerowaniem kormoranów na ich terenie. Takie rozwiązanie wymaga jednak 
opracowania obiektywnego modelu statystycznego szacowania strat rybackich
w odniesieniu do obiektów stawowych.

Próby ograniczenia szkód spowodowanych przez kormorany

Zgodnie z dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku, dawniej 
79/409/EWG) państwa członkowskie mogą odstąpić od surowych przepisów 
dyrektywy: „w celu zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu do upraw, 
inwentarza żywego, lasów, rybołówstwa i wody” lub „w celu ochrony flory i fauny” 
pod warunkiem, iż nie ma innego zadowalającego rozwiązania. 
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Dlatego użytkownicy rybaccy występują o możliwość straszenia i odstrzałów 
kormoranów na terenie obiektów chowu i hodowli. Najbardziej kontrowersyjna, 
z punktu widzenia części społeczeństwa metoda odstrzałów, stosowana jest 
na różną skalę w większości krajów europejskich. Jest ona jednak ograniczona 
prawnie, chociażby przez zapisy Dyrektywy Ptasiej. Odstrzałów dokonuje się 
na ptakach żerujących, odpoczywających na noclegowiskach lub - stosunkowo 
rzadko - nawet w koloniach lęgowych. Koszty takiej operacji są rożne, m.in. 
w zależności od tego kto jej dokonuje. Jeśli odstrzał przeprowadza osoba 
gospodarująca – są one niższe. W przypadku wynajęcia myśliwych, koszty 
znacznie rosną, według danych z Francji - nawet do 120 euro za sztukę (Bzoma 
2011). Według Carss i Marzano (2005) legalnie w Europie zabija się rocznie ok. 50 
tysięcy osobników kormorana i mimo takiej skali działań nie ograniczyło 
to dotychczas wzrostu populacji tego gatunku. Generalnie efektywność metody 
zależy od wielu założeń. Odstrzał musi być jednak prowadzony z dużą 
częstotliwością, żeby osiągane efekty były trwałe. 

Obowiązujące przepisy pozwalają w ograniczonym zakresie chronić 
populacje ryb oraz gospodarstwa rybackie przed presją kormoranów. 
W większości obiektów hodowlanych odstrzały kormoranów możliwe są 
wyłącznie między sierpniem a marcem, czyli po zakończeniu sezonu lęgowego 
ptaków, a skuteczność tych działań jest lokalnie niewielka, droga i nieskuteczna. 
Co więcej, w krótkim czasie w miejsce odstrzelonych osobników pojawiają się 
zazwyczaj nowe z sąsiadujących obszarów. Nadzwyczajne środki w zarządzaniu 
populacją kormorana, powinny skupić się na kilku elementach, a mianowicie: 
 

 • ochronie populacji ryb w takiej samej mierze jak populacji ptaków, 
 • ochronie profesjonalnego i rekreacyjnego rybactwa przed   

    drapieżnictwem kormoranów, 
 • dążeniu do ogólnokrajowych rozwiązań w zakresie zarządzania    
    populacją kormorana, 

 • opracowaniu środków mających na celu stopniowe zmniejszanie    
    populacji lęgowej kormorana w Polsce. 

 Należy podkreślić, że jedynie interwencje w fazie rozrodczej ptaków, 
a więc osłabienie ich sukcesu rozrodczego, mogą zapewnić zrównoważone 
zarządzanie populacją kormoranów, w tym redukcję liczebności tych ptaków. 
Ponieważ kormorany migrują na znacznych dystansach, pojedyncze lub krajowe 
środki zarządzania przynoszą jedynie ograniczone skutki. 
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W związku z powyższym, oprócz starań poszczególnych państw, niezbędne jest 
rozpoczęcie współpracy ogólnoeuropejskiej oraz przyjęcie międzynarodowej 
strategii zarządzania populacją kormorana, co umożliwi skuteczną ochronę 
naturalnych populacji ryb i zniweluje straty rybołówstwa. Koniecznym jest 
rozwijanie tych projektów i  podjęcie szerszej współpracy między 
zainteresowanymi państwami w Europie (Steffens 2012). 

13.  PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc udzieloną w trakcie 
gromadzenia materiałów i przeprowadzenia analiz związanych z niniejszym 
raportem:

 Przedstawic ie lom Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka 
„Opolszczyzna” (Pani Aleksandrze Czerkawskiej, Panu Jakubowi 
Roszukowi, Panu Januszowi Preuhsowi – Dyrektorowi Gospodarstwa 
Rybackiego Krogulna, Panu Markowi Adamusowi – Dyrektorowi 
Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin) 

 Przedstawicielom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” 
(Pani Barbarze Byrskiej, Panom Piotrowi Siewko i Ryszardowi 
Maciejewskiemu – Gospodarstwo Rybackie „Dębowiec”, Panu Romanowi 
Kamińskiemu – Gospodarstwo Rybackie w Pogórzu, Panu Tadeuszowi 
Grozmani – Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego Łąka – Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.)

 Przedstawicielom Uniwersytetu Śląskiego (Panu dr Andrzejowi Woźnicy 
        i Panu Wojciechowi Szlękowi)
 Pracownikom Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą 
        w Opolu (Panu Adamowi Podgórnemu i Panu Tomaszowi Brodziakowi).
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