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1 CzęśćI Badania prowadzone jesienią 2011 roku

1.1 metodykabadań.

Badania nad odżywianiem się kormoranów prowadzono na obszarze województwa

podkarpackiego na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.

Obszar objęty badaniami obejmował zbiorniki zaporowe: Solina, Myczkowce i Besko oraz rzekę San.

1.1.1 Prace tereD.iCJ\\le

Badania terenowe prowadzono w sierpniu, na przełomie września i października oraz

października i listopada.

W trakcie wyjazdów inwentaryzowano:

liczebność populacji kormoranów w poszczególnych miesiącach roku,

miejsca nocowania ptaków,

miejsca odpoczynku ptaków,

główne miejsca żerowania,

Dla dokładnego opisu obserwacji wykorzystano urządzenie GPS- etrex Vista HCX (Garmin).

Uzyskane dane nanoszono następnie na mapę wykorzystując w tym celu program Google Erth.

Szacowania liczebności populacji dokonywano, co najmniej raz w miesiącu. Liczenie ptaków

wykonywano późnym popołudniem na zidentyfikowanych miejscach noclegowych. Dla dokładnego

określenia liczebności, noclegowiska fotografowano aparatem cyfrowym z obiektywem o ogniskowej

300mm zaopatrzonym w telekonwerter 1,4, a następnie zliczano liczono widoczne na zdjęciach ptaki.

Przy użyciu urządzenia GPSokreślano także długość linii brzegowej zajmowanej przez kormorany,

dzięki czemu uzyskiwano pośrednie informacje o zmianach liczebności kormoranów. Przyjęto przy

tym założenie, że wzrostowi liczebności kormoranów jest skorelowany ze wzrostem długości linii

brzegowej przez nie zajmowanej.

Dodatkowo w tym czasie (różnica kilku dni) prowadzono także liczenie kormoranów na linii

Wisły i Narwi w województwach: mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

W trakcie wyjazdów terenowych zbierano również materiały służące do określenia składu

pokarmu. Ze względu na duże wahania poziomu wody związanego z cyklem pracy elektrowni w

Solinie, dla pozyskania materiałów pod drzewami na których przebywały kormorany rozpinano sieci

celem zatrzymania opadających do wody wypluwek (Fot. 1.). Powierzchnia pokryta sieciami wynosiła

około 30 m kwadratowych.
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1.1.2 Amiliza składu pokarmu
Analizę składu pokarmu oparto głównie o: ryby wyksztuszone oraz wypluwki, czyli

niestrawione elementy kostne wyksztuszone przez ptaki (Fot.2).

Wielkość ryb ofiar określano albo na podstawie bezpośrednich pomiarów (ryby wyksztuszone

przez kormorany, albo na podstawie zależności pomiędzy długością elementu kostnego a długością

ciała ryby, wyrażonej ogólnym wzorem:

le = a x dl.elementu + b
gdzie: Ic - długość ciała ofiary,

dl. elementu - długość elementu kostnego na podstawie, którego odtworzono wielkość ryby,

a i b - współczynniki równia charakterystyczne dla danego gatunku ryby.

Masę ofiar określano na podstawie zależności pomiędzy długością a ciężarem ciała ryby-

ofiary.

Masa

gdzie:

Masa - masa ciała ryby ofiary,

k i n współczynniki równia charakterystyczne dla gatunku.

Uzyskane wyniki opracowano metodami udziału wagowego i liczbowego. Określono także

częstość występowania poszczególnych ofiar w pokarmie.

Ogólną biomasę wyjadanych przez kormorany ryb wyliczono w oparciu o dane przedstawione

przez van Dam i in. (1995), oraz Crass'a i in. 2005. Stosując w tym celu równanie:

c= L DRPxNxDn

gdzie:



c - łączna konsumpcja kormoranów,

DPR- dobowa racja pokarmu w miesiącu (van Dam i in. (1995) oraz Crass'a i in. 2005),

N - liczba kormoranów w miesiącu,

On -liczba dni żerowania w miesiącu,

Na podobnej zasadzie obliczono wielkość konsumpcji kormoranów w poszczególnych

miesiącach roku.

Biomasę poszczególnych gatunków ofiar w ogólnej konsumpcji kolonii kormoranów

obliczono na podstawie równania:

Cx%w.
gl

Gdzie:

Cg; - biomasa gatunku ryby w pokarmie kormoranów,

c - ogólna biomasa ryb zjadanych przez kormorany,

%Wg; - procent wagowy danego gatunku ofiary w pokarmie kormoranów

Na podobnej zasadzie wyznaczono biomasę poszczególnych gatunków ofiar w

poszczególnych miesiącach roku, przyjmując, że:

Cg; - biomasa danego gatunku ofiary zjadana przez kormorany w danym miesiącu,

c - biomas ryb ofiar w danym miesiącu,

%wg; - udział wagowy danego gatunku ofiary w miesiącu.

s
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12.1 lNiodegowisb kormm:.uulw i zmiRmy lia.eblllom w om-esieprowadzenia badali.
Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowano jedno noclegowisko kormoranów.

Znajdowało się ono na lewym brzegu zbiornika zaporowego Myczkowce - Mapa 1. Pierwsze ptaki

pojawiały się w nim około połowy sierpnia a ich liczebność wzrastała stopniowo. We wrześniu

liczebność kormoranów określono na 53 sztuki zaś w czwartej dekadzie października na około 140

szt.(Tabela l, Fot. 4).
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:1.22 MiejSGli :Zerowania
Obserwacje prowadzone w terenie wskazują, że kormorany żerowały głównie na zbiorniku

Myczkowce oraz rzece San poniżej zbiornika. Na zbiorniku żerowanie ptaków obserwowane było

głownie w rejonie ujścia do zbiornika potoku Bereźnica - wrzesień, oraz na Sanie poniżej zapory w

Solinie - czwarta dekada października.

Obserwacje ptaków wracających na noclegowisko w trakcie dnia wskazują, że żerowiska

znajdowały się również na Sanie poniżej zapory w Myczkowcach (Fot. 3, ) jednakże ich lokalizacji nie

udało się dokładnie ustalić.

8
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Mapa 1. Lokalizacja noclegowisk i żerowisk kormoranów na badanym obszarze.
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1.3 Skład ibiomasa poka:rma.

13.:1 Składpokarmu

W okresie prowadzonych badań zebrano łącznie 12 wypluwek kormoranów. Niska liczba prób

pokarmowych wynikała głównie z dwóch przyczyn:

1. Wzrostu poziomu wody w zbiorniku w czasie nocy co powodowało opadanie

wypluwek do wody, a przez to niemożność ich zebrania. Trudność tę udało się

rozwiązać przy użyciu siatek,

2. Bardzo gęstej pokrywy liści na bukach zasiedlonych przez kormorany. Gęste

ulistnienie powodowało, że wypluwki opadające z wysokości kilkudziesięciu metrów

rozbijały się zanim spadły na ziemię.

W zebranych materiałach stwierdzono występowanie trzech gatunków ryb. Były to pstrąg

potokowy, lipień (pojedyncze łuski), brzana (kości gardzielowe Fot. 5), oraz soczewki oka drobnych

ryb o nieustalonej przynależności gatunkowej.

Wielkość zjadanych przez kormorany ryb wynosiła dla pstrąga potokowego i lipienia około 25

cm długości całkowitej, zaś dla brzany około 35 cm. W przypadku ryb o nieustalonej przynależności

gatunkowej ich wielkość zawierała się w przedziale pomiędzy 10 a 15 cm długości całkowitej. Ze

względu na mało reprezentatywny materiał nie szacowano udziału poszczególnych gatunków ryb w

pokarmie.
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1.4 Biomasapokarmu
Na podstawie oszacowanej liczebności kormoranów w poszczególnych okresach badań oraz

danych co do czasu ich pobytu na badanym obszarze łączną biomasę wyjadanego przez nie pokarmu

określono na 2694 kg (Tab. 1). Biomasa pokarmu wzrastała wyraźnie wraz ze wzrostem liczby

ptaków. Największą jej wartość obserwowano w październiku i wynosiła ona 2216,5 kg.

lM5 Podsmno:vame
Zebrany do chwili obecnej materiał nie pozwala na wysnucie jednoznacznych wniosków co do

presji kormoranów na wody użytkowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.

W porównaniu do lat wcześniejszych liczebność kormoranów była w badanym okresie

znacznie mniejsza. Zdecydowały o tym prawdopodobnie warunki pogodowe - bardzo ciepła i sucha

jesień. Zatrzymały one prawdopodobnie migrację kormoranów na zimowiska. Za takim wyjaśnieniem

przemawiają prowadzone przez autora badania dotyczące odżywiania się i liczebności kormoranów w

regionie wodnym Wisły Środkowej - obszar od Ciechocinka do Łomianek oraz Narwi w rejonie

Zalewu Zegrzyńskiego. W poprzednich latach liczebność kormoranów spadała tam wyraźnie na

przełomie października i listopada, wzrastała natomiast w województwie podkarpackim (dane

uzyskane od użytkownika rybackiego).

W roku 2011 nie stwierdzono zmniejszania się liczby kormoranów przebywających na

obszarze województwa mazowieckiego - Wisła i Narew oraz kujawsko-pomorskiego - Zbiornik

Włocławski i Wisła poniżej. Przy czym badania dotyczące liczebności kormoranów na wszystkich

obszarach prowadzone były w tym samym okresie (maksymalne różnica kilku dni). Wskazuje to, że

wzrost liczby kormoranów przebywających na wodach Okręgu PZW w Krośnie jest silnie skorelowany

z warunkami żerowania ptaków w innych dużych rzekach zwłaszcza Wiśle i Narwi.
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2 CzęśćU Skład pokarmu kormoranów określony na podstawie
żołądków ptaków odstrzelonych zimą 2011.

2.1 Analizaskładu pokarmn na podstawie żołądki)' ptaków
odstrzelon ch

2.L1 ~tetodyka
Oceny składu pokarmu dokonano w oparciu o materiały dostarczone przez Okręg Polskiego

Związku Wędkarskiego w Krośnie. Ptaki zostały odstrzelone w styczniu i lutym 2011 roku w

obwodach rybackich rzeki San nr 4 i 5.

Dane dotyczące składu diety pochodziły z jedenastu żołądków kormoranów, których treść

pokarmowa została wstępnie opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza

Mikołajczaka.

Ponieważ wstępne opracowanie nie zawierało masy jednostkowych zidentyfikowanych ofiar

dla ich określenia przyjęto średnie masy dla roczników (Brylińska 2000). Dalsze opracowanie

materiałów przebiegało podobnie jak w opisano w rozdziale 1.1.3.

Ze względu na fakt, że nie wszystkie ryby stwierdzone w pokarmie zostały oznaczone do

gatunku oraz niewielką w porównaniu do całkowitej liczby kormoranów próbę - 11 żołądków, na

podstawie badań prowadzonych wcześniej przez autora oraz danych z literatury przyjęto założenie,

że udział ryb cennych gospodarczo w biomasie pokarmu kormoranów kształtuje się na poziomie

około 30% biomasy.

2.1.2 Składpokarmu
W żołądkach ptaków odstrzelonych w okresie stycznia i lutego 2011 roku, oznaczono 4

gatunki ryb: były to: pstrąg potokowy, świnka, lipień i brzana. Gatunkiem dominującym w pokarmie

był pstrąg potokowy który stanowił 62 % (Rys.l) ofiar a jego biomasa w pokarmie wynosiła 47%

(Rys.2). Pstrąg potokowy stanowił także najczęściej zjadaną przez kormorany ofiarę, wystąpił w 58,3%

żołądków.



• pstrąg potokowy • świnka _ brzana .lipien

• pstrąg potokowy • świnka • brzana .lipien

1i:\~z..~wa~~egOOtyd1§P~.,.of"~w~nme~mw~nadr~S;m.

Zebrane materiały wskazują, że ofiarami kormoranów padały ryby duże. Średnia wielkość

ofiary wynosiła 27,5 cm zaś szacunkowa masa - 213,5 g. Dla pstrąga potokowego średnia długość

13
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wynosiła 26,5 cm, zaś średnia masa około 160 g, zaś dla świnki 36,0 cm zaś masa około 367,Og. Dla

brzany i lipienia ze względu na małą liczebność analiz nie przeprowadzono (Tab. 2)

T~2_ ~ :mG! \!l~ k

Gatu.nek NI [szt.] ŚF. Dług,OŚć Zakres długości'
[cm] [cm]

Pstrąg 10 25,5 20,0-28,0
potokowy

Świnka 3 36 35,0-37,0
Lipień 2 13,5 - 25,0
Brzana 1 34,0

2.13 Szkodyrybackie
Na podstawie danych uzyskanych od Okręgu Polskiego Związku Wędkarskie w Krośnie,

liczebność kormoranów w badanym okresie określono na około 500 szt. Określona na tej podstawie

biomasa pokarmu wynosiła 16225 kg ryb różnych gatunków (Tab. 3).

Przyjmując dane z literatury wskazujące że w pokarmie kormoranów ryby cenne gospodarczo

stanowią zwykle do 30 % masy pokarmu, biomasę pstrąg potokowego wyżerowanego w badanym

okresie określono na około 2280 kg, lipienia na 784 kg, zaś świnki na 1569 kg (Tab. 4).

Mi'esiac Llezebność dni DRP [kg]' Biomas.a'
(szt) żerowania pokarmu [kg]

Styczeń 500 31 0,55 8525
luty 500 28 0,55 7700

Łącznie 1622'5

Gatunek Styczeń Luty Łączna biomasa
pokarmu [kg]

Pstrąg 3993 3607 2280
potokowy
Świnka 2748 2482 1569
Lipień 1373 124O 784
Brzana, 412 372 235

2.2 Podsumowanie
Opracowane dane wskazują, że kormorany w okresie zimowym są przyczyną znaczących strat

w gospodarce wędkarsko-rybackiej. Zwłaszcza, że ich ofiarami padają ryby duże mogące już stanowić

obiekt połowów wędkarskich. Jednakże określenie rzeczywistych strat powodowanych przez ptaki na

wodach Okręgu wymaga dokładniejszych studiów ponieważ dane uzyskane wyłącznie na podstawie

żołądków ptaków odstrzelonych nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistego składu pokarmu,
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ponieważ ofiarą odstrzałów padają głownie ptaki słabsze. Często zdarza się także że postrzelone

kormorany zwracają treść pokarmową. Ocena pokarmu dokonana wyłącznie na podstawie żałądków

może więc nie w pełni odzwierciedlać udział gatunków cennych w pokarmie zwłaszcza w odniesieniu

do ryb niewymiarowych.
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