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dr Stanisław Cios 

Fontanna na terenie d. WSR w Olsztynie, z rzeźbą kormorana 
wykonaną przez Balbinę Świtycz-Widacką pod koniec lat 50. 

(pocztówka z ok. 1967 r.) 

Interakcje między 
człowiekiem 
i kormoranami 
w PRL 

„Kormorany trzeba wszystkie wystrzelać”
(opinia pewnego ichtiologa; Mackowicz i Sokołowski 1953.

Problem z kormoranami nie jest nowy. Udokumentowane 
działania na rzecz redukcji tego ptaka sięgają XIX w., zgod-
nie z polityką władz pruskich, dążącą do eliminacji wszelkich 

„szkodników” na Pomorzu i w Prusach Wschodnich. Dawniej w spo-
łeczeństwie polskim natomiast nie było tak negatywnego nastawienia 
do kormoranów, ponieważ były rzadkie i na ogół nie tworzyły trwa-
łych i licznych kolonii lęgowych. Sytuacja się zmieniła po 1945  r., 
wraz ze zmianą granic, oznaczającą konieczność wypracowania mo-
dus vivendi z ptakami. Celem tego artykułu jest więc omówienie 
w zarysie tej problematyki w latach 1945-1989.

Po zakończeniu wojny populacja kormorana w Polsce była mała. 
Z  tego powodu wprowadzono ochronę prawną ptaka – najpierw 
w  województwie olsztyńskim w 1947 r., a potem w całym kraju 
w 1952 r. Ponadto, w miejscach pobytu ptaków zaczęto tworzyć re-
zerwaty. Sprzyjało to szybkiemu wzrostowi populacji, ze szczytem 
w latach 60. Później nastąpił regres, m.in. w wyniku zanieczyszczenia 
środowiska, w tym stosowania środków chemicznych w rolnictwie 
(zwłaszcza DDT). Poprawa stanu środowiska sprzyjała odbudowie 
populacji w latach 80. Choć brak jest spójnych danych, dotyczących 
zmian w liczbie ptaków, to według Przybysza (1997) w 1959 r. było 
około 1800 gniazd, w 1972 r. – 1100, a w 1992 r. – 8200. Bednorz 
(1962) natomiast oszacował, że w 1959 r. na Mazurach było około 
4000 par lęgowych, a na pozostałych terenach 950-1000 par.

Działania na rzecz redukcji liczby kormoranów 
w latach 1945-1989
Poniżej podaję znane mi przypadki działań redukcyjnych, ułożone 
chronologiczne i według populacji kormorana.

Rezerwat Wyspa Kormoranów na j. Dobskim. Rybacy wyciągnęli 
z gniazd kilkanaście dorosłych ptaków, zabili je i zjedli. W celu dotar-
cia do gniazd ścinano drzewa (Anonim 1948). Kolonia była przed-
miotem ciągłych ataków ze strony rybaków. W 1956 r. planowali ak-
cje zrzucenia i niszczenia gniazd (Mierzwiński 1957). W latach 1959 
i 1960 wojewódzki konserwator przyrody w Olsztynie wydał zgodę 
na odstrzał. W 1960 r. zastrzelono 200 ptaków, które przekazano 
do jednostek naukowych, m.in. Muzeum Zoologicznego w Warsza-
wie, Muzeum Mazurskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. 
W  1961 r. wydano zgodę na odstrzał 300 ptaków na Warmii i Ma-
zurach; według jednego źródła wydał je wojewódzki konserwator 
przyrody, a innego - Ministerstwo Rolnictwa „z niemałymi oporami” 
(Anonim 1960a, 1961ab). Nowak (1983) dokonał odstrzału kormo-
ranów: w 1964 r. na j. Dobskim (9 ptaków), Czerwica (13) i Morąg 
(3), a w 1968 r. na Dobskim (13). Przekazano je do Zakładu Parazy-
tologii PAN w Warszawie, celem zbadania pasożytów. Podał też, że 
wiosną 1969 r. pracownicy PGRyb, powołując się na zezwolenie Wo-

jewódzkiego Konserwatora Przyrody, dokonali odstrzału, redukując 
liczbę ptaków na j. Dobskim (60 gniazd), Czerwicy (70), Morągu (4) 
i Gieladzi (4).

Rezerwat Półwysep i wyspy na j. Czerwica. W 1950 r. wycięto 
drzewa z gniazdami, a na początku lat 60. zastrzelono znaczną licz-
bę ptaków (Przybysz i Przybysz 1971). W 1969 r. rybacy zniszczyli 
70 gniazd (Nowak 1983), w 1970 r. była mniejsza redukcja. W 1988 
i 1989 r. były zalegalizowane redukcje (Przybysz 1997).

Jezioro Sarnie. W 1954 r., z kolonii liczącej w 1952 r. 70 gniazd, 
pozostało po zniszczeniu tylko 20 (Mierzwiński 1957). 

Rezerwat Pakotulsko i j. Szczytno. Władze miejscowe zamierzały 
zlikwidować połowę kolonii. Stwierdzono przypadek zabicia jednego 
kormorana (Mackowicz i Sokołowski 1953). 

J. Młosino Duże na Kaszubach. W 1955 r. jedna para kormoranów 
się gnieździła, ale gniazdo zostało zniszczone (Bednorz 1962).

J. Wielimie k. Szczecinka. W 1958 r. rybacy uniemożliwili 20 kor-
moranom próbę zagnieżdżenia się na wyspie (Bednorz 1962).

Wisła w Warszawie. Jabłoński (1962) otrzymał 17 IV 1958 r. kor-
morana zastrzelonego nad łachą koło Bielan. 

J. Gielądzkie k. Sorkwit. Po 1968 r. kolonia była niszczona przez ry-
baków z PGRyb, początkowo bezprawnie, później legalnie. Zimą 1986 
r. wycięto drzewostan, więc ptaki przeniosły się na olchy na obrzeżu 
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Współczesna kolonia kormoranów w Kątach Rybackich z usychającymi drzewami 
(fot. Jolanta Cios).

wyspy. W 1988 r. w ramach zezwolenie na 
odstrzał 100 ptaków przepędzono wszystkie, 
które porzuciły 66 gniazd. Uzyskano zezwole-
nie na niedopuszczenie do odbudowy kolonii 
(Przybysz 1997).

Rezerwat Wyspa Lipowa na j. Morąg. 
W  1968 r. koło Morąga znaleziono jedne-
go zabitego kormorana (Anonim 1968a). 
W 1969 r. teren objęto rezerwatem, co nie 
uchroniło ptaków przed redukcjami wymu-
szonymi przez pobliskie PGRyb. W 1972 r. 
zrzucono kilka gniazd z drzewa (Przybysz i 
Przybysz 1971, Przybysz 1997).

J. Wulpińskie k. Stawigudy. W 1970 r. 
rybacy zniszczyli kolonię przez wycięcie 
wszystkich drzew z gniazdami (Przybysz 
i Przybysz 1971). 

J. Gawlik koło Wydmin. W latach 70. kor-
morany były często niszczone przez zrzuca-
nie gniazd (Przybysz 1997).

PGRyb Osiecznica (Wielki Staw) k. Kro-
sna Odrzańskiego. Wiosną 1984 r. rybacy usta-
wili w kolonii pracujący silnik spalinowy, który 
skutecznie wypłoszył ptaki (Przybysz 1997).

J. Sławskie (woj. zielonogórskie). W 1987 
r. gdy pojawiło się 12 par kormoranów, 
to wszystkie ich gniazda zostały zniszczo-
ne przez nieznanych sprawców (Przybysz 
1997).

Stawy Stawno nad Baryczą k. Milicza. 
W  1987 r. strącono gniazda 2 par kormora-
nów. W 1988 r. wycięto drzewa z 13 gniazda-
mi, przepłaszając ptaki skutecznie (Przybysz 
1997).

J. Dąbrowa Wielka k. Dąbrówna. W latach 
1987 i 1988 zezwolono na redukcję 50% kor-
moranów (Przybysz 1997).

Stawy Potasznia nad Baryczą k. Gądko-
wic. W ramach legalnej redukcji: w 1987 r. 
z 236 gniazd pozostawiono 19, w 1988 r. ze 
110 – tylko 4, w 1989 r. – ze 130 jedynie 2 
(Przybysz 1997).

Wielki Staw Koło Czetowic. Zniszczono 
3 gniazda ( Jermaczek i in. 1985). W 1988 r. 
kolonia kormoranów uległa zniszczeniu 
w  wyniku płoszenia ptaków ( Jerzak i in. 
1999).

J. Gardno k. Smołdzina. Pod koniec lat 80. 
gniazda były niszczone przez rybaków (Przy-
bysz 1997).

Stawy Radziądz nad Baryczą k. Żmigro-
du. W 1989 r. zniszczono 15 gniazd i 8 odbu-
dowanych, pozostawiając 2 (Przybysz 1997).

J. Somińskie k. Brus. W 1989 r. kolo-
nia została zredukowana przez rybaków do 
8 gniazd (Przybysz 1997).

Ogólne dane o odstrzałach kormoranów 
na terenie województwa olsztyńskiego, za 
zgodą władz z uwagi na interesy rybactwa, 
podał Klarowski (1981) dla niektórych lat: 

1969 (124 ptaków), 1972 (50), 1975 (22 
i 1979 (17).

Jest też szereg informacji, z których przebi-
jają pomruki niezadowolenia ze strony ryba-
ków z powodu obecności kormoranów. Nad 
jeziorem Jasieńskim miejscowa ludność nazy-
wała kormorany „rozbójnikami jeziora”, więc 
władze musiały roztoczyć opiekę nad ptaka-
mi, żeby „żaden z kłusowników nie wyrządził 
krzywdy kormoranom”, choć było tam tylko 
10 par (Anonim 1949a). Dekadę później 
stwierdzono, że kormorany „stały się ostatnio 
prawdziwą plagą gospodarki rybnej”, a rybacy 
wysuwali postulat ograniczenia liczby ptaków, 
poprzez częściowy odstrzał (Anonim 1958a). 
Później komentowano, że „niezwykle żarłocz-
ne” kormorany, które wyjadają olbrzymie ilo-
ści ryb w jeziorach północnej Polski, dziwnym 
trafem „znajdują się jeszcze pod ochroną ga-
tunkową, nawet tam, gdzie liczba ich znacznie 
przekracza możliwości wyżywienia stad kor-
moranów bez szkody dla rybostanu” (Ano-
nim 1968b). Rybacy ciągle narzekali na ptaki 
w rezerwacie Pakotulsko: „ogołociły niemal 
całkowicie okoliczne jeziora z ryb” (Anonim 
1959), domagali się ich likwidacji (Anonim 
1969) i podnosili alarm, że kormorany wyja-
dają ryby (Ślipińska 1974). Jest też idylliczna 
relacja z tego rezerwatu, wpisująca się w ducha 
ówczesnej propagandy sukcesu, że kormorany 
„żyją w zupełnej harmonii z miejscowymi ry-
bakami rywalizując z nimi w połowach ryb” 
(Anonim 1952b).

Na niektórych terenach powodem reduk-
cji liczby kormoranów mogły być interesy 
leśnictwa. Na przykład, planowano odstrzał 
połowy populacji w rezerwacie Pakotulsko, 
ponieważ buki zajęte przez kormorany usy-
chały. Sokołowski (1951) słusznie zwrócił 

uwagę, że wycinka nic nie da, ponieważ ptaki 
przeniosą się na inne drzewa i proces usycha-
nia drzew rozpocznie się od nowa.

Inne interakcje
Formą redukcji liczby kormoranów było 
czasem łapanie ich i przekazywanie do ogro-
dów zoologicznych. Do Zoo we Wrocławiu 
najpierw trafił osobnik ujęty przez ichtiologa 
Zespołu Rybackiego Przemków k. Szprota-
wy (Anonim 1952a). Później sprowadzono 
9 osobników z Zielonej Góry, „gdzie nad 
tamtejszymi stawami żyją ich całe stada” 
(Anonim 1965b). Trafiły tam też inne pta-
ki. Pierwszy wpadł do wysokiego komina 
cukrowni w Wyborowie w powiecie Jawor, 
a następnie do pieca, skąd bez większych 
obrażeń został wyciągnięty (Anonim 1951). 
Drugi, osłabiony, został znaleziony w Górach 
Izerskich (Hellebrand 1953). Również Zoo 
w Katowicach interesowało się kormorana-
mi. Ornitolodzy ze Śląska planowali się udać 
na Mazury w celu odłowu kormoranów, ale 
ostatecznie pojechali do Pakotulska, skąd 
przywieźli 11 młodych osobników dla Zoo. 
Ponieważ ptaki rozmnażały się w niewo-
li, więc planowano wysłanie ich do innych 
ogrodów zoologicznych (Anonim, 1962b, 
1964a, Kemp. 1958). W 1971 r. kilkanaście 
młodych osobników znad jeziora Czerwi-
ca wysłano do Zoo w  Poznaniu (Przybysz 
i Przybysz 1971). Sprowadzano też osobniki 
z zagranicy: 3 do Warszawy z ZSRR, a 7 „sza-
rych kormoranów” do Łodzi z Holandii 
(Anonim 1949b, 1958b).

Zadziwia wyżej podana informacja o spo-
żywania kormoranów, ponieważ uznawane 
były za niejadalne przez człowieka (np. Kor-
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sak 1924). Nie można wykluczyć, że w pierw-
szych latach po wojnie zjadano kormorany, z 
uwagi na problemy aprowizacyjne. Według 
innego źródła (Anonim 1946), choć nie jest 
pewne, czy opisującego sytuację w  Polsce, 
również w czasie wojny próbowano jadać 
kormorany i okazało się, że „mają one bardzo 
smaczne mięso. Obecnie potrawy z kormora-
nów stały się modne w restauracjach. Rybacy, 
którzy robią obławy na te ptaki, mają więc po-
dwójny pożytek, bo nie tylko uwalniają się od 
tego szkodnika, ale jeszcze zarabiają na nim”. 

Kormorany czasem wpadały w narzędzia 
rybackie, co kończyło się dla nich fatalnie. 
Już Ossowski (1939) wspomniał o znale-
zieniu kormorana w sieci rybackiej koło 
Sulęczyna. W Zalewie Szczecińskim koło 
Trzebieży zginęły dwa osobniki, które wpa-
dły w sieci (Anonim 1954), a inny zginął 
w żaku węgorzowym (Anonim 1953). 
Zapewne takim zdarzeniom sprzyjał fakt, 
że ptaki wykradały ryby z sieci (Anonim 
1960b, 1968c). Nieraz kormorany złapa-
ły się też na haki zastawione na węgorze 
(Świeżawska-Wiktorowa 1953). 

Znane jest żerowanie różnych zwierząt na 
rybach wydalanych przez kormorany lub wy-
padających z gniazd (nawet wilków nad jezio-
rem Dobskim - Anonim 1949c). Mało znane 
jest natomiast wykorzystanie tego faktu w ry-
bołówstwie. Pod koniec lat 70. nad jeziorem 
Gawlik na Mazurach najlepszym miejscem 
do połowu węgorzy były wody w pobliżu 
kolonii kormoranów, ponieważ te ryby żero-
wały na resztkach ofiar ptaków i gromadziły 
się tam (inf. ustna Jacka Kolendowicza, który 
uzyskał ją wówczas od miejscowego rybaka; 
wyniki wędkarskie to potwierdziły). 

Komentarz
Dawniej stosowano szeroką gamę działań 
wobec kormoranów – od płoszenia aż po 
ich zabijanie, choć większość odbywała się 
wbrew obowiązującym przepisom. Można 
odnieść wrażenie, że rybacy pragnęli „wziąć 
sprawy w swoje ręce”. Jedynym ichtiologiem, 
który publicznie zabrał głos w tych sprawach 
był Korzynek (1957). Przyznał, że kormora-
ny mogą wyrządzić w gospodarstwie rybnym 
poważne szkody, ale nie powinno to być po-
wodem ich tępienia. Tylko w wyjątkowych 
przypadkach można było udzielić zgodę na 
odstrzał pewnej liczby ptaków, w dodatku 
z dala od rezerwatów.

Głównym argumentem wysuwanym 
przez obrońców kormorana było jego żero-
wanie na drobnicy, nie mającej większego 
znaczenia dla rybaków. W tym czasie było 
jednak niewiele publikacji poświęconych 
pokarmowi kormorana w Europie. W Pol-
sce pierwsze badania wykonali Martyniak 
i Mellin (1983) – w 101 wypluwkach z kolo-
nii na jeziorze Dobskim głównymi ofiarami 
były płoć (60,3%), okoń (10,9%), wzdręga 
(7,6%) i miętus (4,7%), co potwierdziło 
poglądy ornitologów. Wskazywano też na 
brak szkodliwości kormorana w ośrodkach 
zarybieniowych i sadzowego chowu ryb, 
z uwagi na brak predyspozycji etologicznych 
do chwytania ryb w płytkich obiektach. Na 
stawach zaś zalecano stosowanie linek rozcią-
gniętych nad wodą, które skutecznie odstra-
szałyby wszystkie ptaki (Klarowski 1981).

Zwracano też uwagę, że jednym z czyn-
ników sprzyjających spadkowi populacji 
kormorana było przełowienie wód przez 
rybaków i mała ilość ryb dla ptaków (Iwasz-
kiewicz 1956, Mierzwiński 1957, Skutecki 
1989). Choć dawniej na niektórych wodach 

populacja ryb znacznie spadła w wyniku 
przełowienia (zwłaszcza w latach 50.), to 
jednak od strony naukowej nie udokumento-
wano tego wpływu na ptaki. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że rybacy przypisywali brak 
ryb kormoranom, a kormorany – rybakom. 
W latach 60. w Polsce była też próba promo-
cji ochrony kormorana poprzez coroczną re-
dukcję ptaków, co zmniejszyłoby zniszczenie 
drzewostanu i przedłużyłoby czas istnienia 
kolonii (Przybysz i in. 1985).

Przedstawione przypadki dotyczą głównie 
jezior w północnej części kraju, na których od 
1949 r. gospodarka rybacka była prowadzona 
przez podmioty państwowe, rozliczane z ilo-
ściowych planów połowów. Ułatwiało to dzia-
łania na rzecz redukcji liczby kormoranów, po-
nieważ administracja centralna mogła wpływać 
na urzędy wojewódzkie i konserwatorów przy-
rody, by wydawano zgody na odstrzał. Tym 
bardziej, że problem z kormoranami pokrywał 
się z brakami żywności na rynku. Problem stał 
się na tyle poważny, że pojawiła się nawet inter-
pelacja posła Bronisława Juźkowa, dyrektora 
Inspektoratu PGR w Człuchowie – kto powi-
nien odpowiadać za szkody wyrządzone przez 
2 tys. „żarłocznych kormoranów” z rezerwatu 
w pobliżu Człuchowa? Okoliczne PGRyb nie 
wytrzymywały już bowiem konkurencji ze 
strony kormoranów. W dyskusji podobno po-
jawił się pomysł, żeby zakładać kormoranom 
obrączki na szyję, w celu uniemożliwienia po-
łykania dużych ryb (Anonim 1964b).

Zwraca uwagę praktycznie brak zgłoszeń 
o problemach z kormoranami nad rzekami. 
Częściowo mogło to wynikać z faktu, że 
duże rzeki, zwłaszcza Odra i Wisła były za-
nieczyszczone, zniechęcając kormorany do 
dłuższego zatrzymania się nad nimi. Przeloty 
stwierdzono w okolicy Gór Świętokrzyskich 
(Anonim 1958c), a później doniesiono, że 
ptaki przejściowo zatrzymywały na rozle-
wiskach Nidy między Pińczowem i Nowym 
Korczynem (Anonim 1962a, 1968b). Przez 
szereg lat pojedyncze osobniki obserwowa-
no też nad Wisłą w okolicy Warszawy (Trusz-
kowski 1961, Luniak i in. 1964) i Zalewem 
Zegrzyńskim (Chmielewski 1963, Anonim 
1964c, 1967). Niektóre przeloty były z po-
łudnia, co może sugerować, że ptaki nie po-
chodziły z  północy Polski, lecz kierowały 
się z  południa Europy na północ, np. przez 
Bramę Morawską (Anonim 1965b). Brak 
większej liczby kormoranów nad rzekami 
oznaczał brak problemu dla PZW, który od 
1950 r. był głównym podmiotem prowadzą-
cym gospodarkę rybacką na wodach bieżą-
cych. Kontrastuje to z sytuacją po 1990 r., 
kiedy problem na linii wędkarze-kormorany 
stał się poważny.

Uschnięta trawa przy drzewach z gniazdami kormoranów (fot. Jolanta Cios).
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Jest relatywnie mało informacji o proble-
mach na stawach karpiowych do początku lat 
80. Na przykład, w notce o „zadomowieniu się” 
stadka kormoranów nad jednym ze stawów 
w  dolinie Baryczy, pominięto kwestię presji 
na ryby (Anonim 1957); podobnie uczynił 
Mrugasiewicz (1983) choć 12 IX 1982 r. był 
nalot 231 ptaków. Jedynie w 1958 r., kiedy po 
raz pierwszy kormorany pojawiły się na sta-
wach na kielecczyźnie, odnotowano, że czyni-
ły spustoszenie wśród karpi (Anonim 1958d). 
Zapewne brak problemu wynikał z faktu, że 
w północnej Polsce było mało stawów, a pta-
ki rzadko się zapuszczały w inne rejony kraju, 
w dodatku w niedużej liczbie.      ■
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